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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

مقطع من المقالة التي عر�ست لمجّلة "ج�سد"،
والتي امتنعت جمانة حّداد عن ن�سرها

واإبراهيم توتنجي(  اأ�سدرها زميالن لنا )رنا نّجار  "ج�سد" مجّلة 
لّلعب.  حبااًل  المجاز  يمّد  والج�سد  المجّلة  وبين  تخّرج.  كم�سروع 
اأقدم  الج�سد  ه��ذا  يكون  طين،  من  االإن�سان  ج�سد  اأن  �سّدقنا  ف��اإذا 
لوح طينّي ُكتبت عليه الثقافة االإن�سانية، وقبل اختراع االأبجديات 
ُقم وال�سحائف. يكون هذا  االأل��واح والرُّ التي حفظتها لنا  القديمة 
الفّن االإن�ساني بتجّلياته  اأقدم لوح واأقدم مجّلة حملت لنا  الج�سد 

الجميلة والب�سعة على ال�سواء: التعذيب، الجن�س، الو�سم...

في اأي وقت نحن؟
اأو هي، مثل االإب��ن ذاك،  هل زمن االإب��ن ال�ساطر، زمن االإب��ن ال�سال، وهل زمن المدينة الفا�سلة 

�ساّلة و�ساطرة معاً؟
ناأ�سف، تارة ن�سحك، تارة في بكاء و�سحك، في بكاء هادر و�سحك ه��ادر. هذا ما  تارة  تارة نبكي، 
تمنحه اإّيانا المدينة في يومنا وكذلك في غدنا. وهذا ما كانت المدينة تمنحنا اإياه، في االأم�س
)التتّمة �ص 10(

�شوقي اأبي �شقرا

عدن "الغاوون" - 
اإلى  يتحّول  عدن  في   Rimbaud رامبو  ال�سهير  الفرن�سي  ال�ساعر  بيت 

ِرمبو" Rambo )الممّثل االأميركي �سيلفي�ستر �ستالون(! "فندق 
فندق(  اإلى  )حّوله  المنزل  ا�سترى  جاهاًل  م�ستثمراً  اأن  الحكاية  واأ�سل 
على  الأنه  ال�سهير،  االأميركي  الممّثل  هو  برامبو  المق�سود  اأن  منه  ظّناً 
البحث  من  �سنوات  ت�سيع  هكذا  الفرن�سي!  بال�ساعر  ي�سمع  لم  يبدو  ما 
الم�سني والعمل الدوؤوب لتحويل بيت �ساحب "االإ�سراقات" اإلى ملتقى 
منزل  عن  البحث  عملية  ا�ستغرقت  فقد  والغربية.  ال�سرقية  للثقافَتْين 
ال��وث��ائ��ق وخ��رائ��ط الم�ستعمرات  ال��ب��ح��ث ف��ي  ���س��ن��وات ع���ّدة م��ن  رام��ب��و 
البريطانية، وخ�سو�ساً عدن، والمتابعة الجاّدة للبريد ال�سخ�سي الذي 
بالحياة  ومقارنته  واأ�سدقائه،  اأهله  اإل��ى  ع��دن  من  ال�ساعر  ير�سله  ك��ان 
اأقام  حيث   1891  -  1880 ع��اَم��ْي  بين  الممتّدة  الفترة  خ��الل  ع��دن  ف��ي 
واالأدباء  ال�سعراء  من  نخبة  لت  تو�سّ  1991 العام  وف��ي  رام��ب��و...  وعمل 
في  اليمني  الثقافي  المركز  )باإ�سراف  والفرن�سيين  العرب  والموؤّرخين 
)التتّمة �ص 19(

من اليمين: غالف مجلة 
"ج�سد" )االأ�سلّية(، ومقاال 

الزميل �سرف الدين عن 
مجلَتْي "واو" و"بّرا".

بيروت "الغاوون" - 
قبل حوالى الثالث �سنوات، حين كان الزميل ماهر �سرف الدين ما يزال 
بت�سليم  ق��ام  "النهار"،  جريدة  في  فن"  فكر  "اأدب  �سفحة  مع  يتعاون 

م�سوؤولة ال�سفحة جمانة حّداد ثالث مقاالت يتناول كّل منها مجّلًة ذات 
فكرة خا�سة وجديدة: "بّرا" )مجّلة للمثليين(، "واو" )مجلة للمعّوقين(، 

"ج�سد" )مجلة عن عالم الج�سد واآدابه وفنونه اأنجزها الزميالن اإبراهيم 
ان��ظ��ر المقالة ف��ي غير م��ك��ان م��ن هذه  ت��خ��ّرج؛  ن��ّج��ار ك��م��اّدة  توتنجي ورن��ا 

الخا�س  المقال  اأما  "بّرا" و"واو" ُن�سرتا،  اأن مقالَتْي  ال�سفحة(. وما ح�سل 
بمجّلة "ج�سد" فاختفى، هو ون�سخة المجلة! وحين راجع زميُلنا ال�سّيدَة حّداد 

قالت له حرفياً: "اأرجوك، ِزْدناها! مقالتك عن "بّرا" كانت كتير قوّية"!
اإذاً، المقالة لم ُتن�سر ون�سخة المجّلة اختفت )انظْر غالفها(، وقبل �سهر فوجئنا 

بن�سر خبر ي�ستحّق جائزًة في التبّجح واالّدعاء: "مجلة اأولى من نوعها في العالم 
العربي ا�سمها "ج�سد" ت�سدر عن �سركة "الجمانة"..."!! مع تعداد َحْرفّي الأبواب 

المجلة الم�سروقة!!
ويا عيب ال�سوم! )للحديث تتّمة "اأو�شح" في الأعداد المقبلة(.

واإلى جانبهما �سورة منزله في عدن. اأر�سلها من عدن،  ال�ساعر  بات، مع ر�سالة بخط يد  العدنّي" لهوغو  "رامبو 
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VII
َمَتْت القيثارُة عندما �سَ

انتقلْت الموائُد اإلى االأح�ساء،
الحا�سروَن اإلى َبع�ٍس

واالأبُد اإلى �سورتِه
وهو يدلُق ل�ساَنه.

ج�سُد القيثارِة ال�سامِت هذا
قُت  ل�سدَّ واإال  ���س��اه��دًة  ي��ك��وَن  ل��ن 

فوراً
اأنني عائٌد من الموت.

عالقُة العازف بالمو�سيقى
عالقُة النائم بالحلم.

VIII
اأيتها القيثارة

يا �سليلة االآلهة الوحدانية
ال�����ت�����ي ت������رك������ْت ل����ن����ا اأث������������راً في 

الفيزياء.
لوالِك لكّنا

بين مفردات الجبال واالأنهار،
ا�سغي لي:

اأع������رف اأن���ن���ي ل�����س��ُت ف�������س���اًء وال 
َرجعاً

ولكنني اأكاد.
يا ثمرة الجحيم

لم اأن�سج بعُد في ناري.
اأنِت يا طيني

لم اأجّف منِك بعد
ولّم�ا اأزل اأرت��ّد فيِك

طنيناً.

IX
ال اأم�ِس لل�سوء

ال اأم�ِس للمو�سيقى

االأّول ناٌر والثاني دٌم
كالُهما �َسِربا مياَه الحا�سر.

يبحُث  الإل���ٍه  ُجلُجلٌة  ال��ك��وُن  ه��ذا 
فينا

عن مو�سيقاه.

في الماآذن
ف������ي اأج������را�������س 
ال������ك������ن������ائ�������������س 

والمعابد
ف���������ي ُط�������ب�������وِل 
ال��������ق��������ب��������ائ��������ل 

البدائية
ال�سوُت واحٌد

اأحْد
اأّما نحُن،

َفهُلمَّ اإيقاعاً،
وال������������ح������������روب 

طبول.

الرياُح  وح��َده��ا 
تعرف الفرَق

ب�����ي�����ن روح�����ه�����ا 
وبين الُعواء

X
ف�����������ي اإح���������������دى 

العلمّية  المتاحف 
ال�سهيرة

اآالف  ع�سرة  عمرها  �سماًء  راأي��ت 
عام

قُت اأنني لم اأولْد. ف�سدَّ
هذه القيثارة

تعيد اأمامي االإح�سا�س نف�سه
ولكن بطريقتها

لها  اأت������رَك  اأن  اإاّل  ل���ي  ي���ب���َق  ل���م 
الخيار

اأن تمحو َقبَل... َبعَد.

XI
المعنى محاولة ب�سرّية

لهيكلِة المو�سيقى عظمّياً
نظرة واحدة تكفي

لتطيح بكّل قالعه.
من قال اإننا نفعل �سيئاً اآخر
غير ال�سعي وراء الالمعنى،

تماماً كمن يحاوُل لل�سوِء
ج�سداً.

اأعمارنا لي�ست اإاّل الوقت
حي. الذي يحتاجُه ال�سوُء ليمَّ

XII
ت�سبح االألواُن حمراء

عندما ترف�س ال�سمت
ترف�س  عندما  وزرق���اَء 

الموت
ب���ال���ع���ي���ن  ُت�����������رى  وال 

المجّردة
عندما ترف�سنا.

لن ن�سمع... لن نرى
ال ����س���راَخ االأج���ّن���ة في 

البطون
وال ع��وي��َل ال��م��وت��ى في 

المقابر
الأننا لن ندرك االألوان 

وال االأ�سوات
����ي  ق����و�����سَ ق������������اِب  اإاّل 

المو�سيقى.

XIII
من بوذا اأعرف

اأكثر  تعلُم  االأ���س��ي��اَء  اأن 
من االأحياء

االأع����م����ى  ع�������س���ا  واأن 
مو�سيقى الكون

والعّكاُز ت�سليل.

الفيزياء  ع��ل��م��اُء  ���س��ُي��ث��ب��ُت  رب��م��ا 
يوماً

اأن احفورياٍت لكائناٍت مو�سيقّية
عا�ست هنا قبل ماليين ال�سنوات 

ال�سوئية...

حبُلنا ال�سرّي يظّل م�سدوداً

اإلى رحٍم َوراء،
هل المو�سيقى جاذبّية الرحم؟

في موكِب الجنازِة
تاأتي المو�سيقى من االأعماِق

وترتدُّ اإليها.

XIV
الن�سياُن ال يكفي

العلوُم محاوالت فّذة
المتراكِم  ال���زم���ِن  ك��ت��ل��ِة  الإل���غ���اء 

فوقنا
ال بّد من ممحاة كونّية

كالرق�س اأو كالمو�سيقى.
عندما يرق�س الج�سد ينت�سي.

الأنه يقترُب من لحظة التكويِن
وكذلك التحليُق

�سنظّل  ال����ت����ي  ال���رق�������س���ة  ه������ذه 
نحاول.

حتى االأ�سجار ترق�ُس
اأق�سد رق�سَة الجذور.

XV
البّحارُة البابلّيون

اختاروا البحَر مو�سيقًى
لرق�سِة المنفى
بابلّيون منفّيون

فقط الأنهم "بال قيثارات"
اأّيُة اأر�س

ت�ستحّق اأن تكون وطناً
دون مو�سيقى.

الأجل هذا كّله اأُدرك
اأّن ال�سماَء اإ�سغاْء

واأَ�سُمْت. 
�شوقي عبد الأمير

االأربعاء 1  ت�سرين 1   2008

عن  عبارة  العدد  هذا  �شريط 
البورتريهات  من  مجموعة 
التي ُر�شمت لل�شاعر الإ�شباني 
عن  )اأُخ���ذت  ل��ورك��ا   ال�شهير 
ترجمة:  الكامل"،  "الديوان 

خليفة محمد التلي�شي(.

باب ماغريت.

غا.
ارا

و ب
ياك

سير
� :

�سة
ري

ب

كو.
ل اآر

: د
�سة

ري
ب



االأربعاء 1  ت�سرين 1   2008

"الخوخ يع�سق وكنة الرّماِن
وال�ط�ي�ل���سان ق��راب��ة ال�خ��ّف��اِن
يا من رمى قلبي فعرقب اأذنه
ف�سممُت منه حمو�سة الكّتاِن"
                اأبو العبر

المفهومات  ا�ستخدام  �سرورة  اإلى  االآن  ه  التنبُّ علينا  يتوّجب 
والم�سطلحات بطريقة محايثة، ال هي بالفوق - تاريخية وال 
هي باالإ�سقاطية. في البحث الم�سار اإليه اأعاله تحذير م�سابه 
اإطالق ال�سفات الريادية في الحقول المعرفية  يتعّلق بخلل 
اأبي  اعتبار  مثل  التاريخي،  انبثاقها  موعد  قبل  والثقافية 
العالء المعّري "اأول �ساعر ميتافيزيقي في تراثنا ال�سعري" 
قبل  الحقيقي"  ال��وج��ودي��ة  "رائد  اأو  اأدون��ي�����س،  ي��ق��ول  ك��م��ا 
ه��ي��دج��ر وك��ي��رك��ج��رد و���س��ارت��ر وك��ل��ودي��ل ع��ل��ى م��ا ي��ق��ول علي 
بح�سب  "اأبيقورياً"  �ساعراً  العبد  بن  طرفة  اعتبار  اأو  �سلق، 
المنطق مجازّي  ه���ذا  اأن  ل��ن��ا  وي��ب��دو  ال�����س��ب��ور.  ع��ب��د  ���س��الح 
تلك  ووفق  كّلها.  المذكورة  الحاالت  في  وتقريبّي،  باالأحرى 
"اأّول �ساعر  العبر ب�سفته  اأبي  المجازية فح�سب يمكن قبول 

�سوريالي"، ثم اإدراجه في عداد �سعراء ال�سوريالية. 
�سور  من  فلتات  اإال  الكال�سيكي  العربي  ال�سعر  يعرف  لم 
�سياقات  ف��ي  ج���اءت  بال�سوريالية،  و�سفها  يمكن  �سعرية 
الم�ستوى  ع��ل��ى  ���س��وري��ال��ي��اً  م���ث���ااًل  ي���ع���رف  ول����م  اأخ������رى، 
وال�سعراء  ال��م��ج��ون  اع��ت��ب��ار  ي��م��ك��ن  ال  الأن����ه  ال�����س��خ�����س��ي، 

العبا�سيين  والُمّجان،  بالخلعاء  المو�سوفين 
اإال  اأو  اج��ت��م��اع��ي  ان��ف��الت  م��ث��ال  اإال  خ��ا���س��ة، 
طرفات ال تذهب اإلى بناء روؤية �ساملة لعالم 
متخّيل فوق - واقعي. غير اأن اأبا العبر يخرج 
اأقرب  مجال  اإل��ى  الماجن  العبث  نطاق  على 
اإلى ال�سوريالية في الحقيقة، وهو ما ي�سعى 

هذا المبحث اإلى اإي�ساحه.
والمرجعيات  االأ���س��ول  اأم��ر  ف��ي  ب��اأن  نعترف 
معا�سرونا.  منها  ي�سلم  لم  منهجية  م�سكلة 
اأن  نذكر  وحدها  ال�سوريالية  في  نبقى  وك��ي 
اأندريه بروتون ورفاقه قد اأدرجوا في اإطارها 
كالماركيز  عديدين  و�سعراء  كتاٍب  منجزات 
دو �ساد ولوتريامون ورامبو ورايمون رو�سيل 
)1877 - 1933( واألفريد جاري واإدغار اأالن 

بو، من بين اآخرين.
لقد بدت ال�سوريالية في بيان اأندريه بروتون ال�سوريالي 
االأول عام 1924 وكاأنها حركة تتعّلق باالأدب قبل اأي فّن، 
رغم اأنه لم ين�َس، في هام�س من البيان، االإ�سارة اإلى اأنها 
يمكن اأن تن�سحب على الحقل الت�سكيلي م�سيراً اإلى بذور 
مورو  وغ��و���س��ت��اف  وب���راك  بيكا�سو  اأع��م��ال  ف��ي  �سوريالية 
وماتي�س وما�سون ومار�سيل دو �سوب ودي �سيريكو. وثمة 
اآباء  بين  واعُتبَر من  زمنياً  ذلك  قبل  غيرهم ممن ظهر 
ال�سوريالية مثل الر�ّساَمْين جيروم بو�س )1450 -1516( 
واأر�سيمبولدو االإيطالي )1527 -1593(. االأ�سول االأقدم 
في  الم�سكلة  ت�سع  لل�سوريالية  ب��روت��ون  يقترحها  التي 
االأ�سماء  اأن بع�س  اأخرى طالما  المجازي مّرة  الم�ستوى 
الر�سمية  ال����والدة  قبل  ظ��ه��رت  ق��د  �سوريالية  الُمعتبرة 
اأدبية  ح��رك��ة  ك��ّل  اأن  لنح�سب  واإن��ن��ا  ال��ج��دي��دة.  للحركة 
مبعثرة  ممار�سات  لجماع  ح�سيلة  �سوى  لي�ست  جديدة 
زمني  و�سياق  جديد  بوعي  تاأطيرها  بعد  م��ا  ف��ي  ح�سل 
الم�ستركة  النطفة  اكت�ساف  ا�ستطاعا  الحَقْين  وثقافي 
ي�ستطيع  ال  �ساردة  نطفة  كّلها. مح�س  فيها  تعتمل  التي 
وك�سفها  اكت�سافها  ت��ال��ي��ان  ووع���ي  ع�سر  اإال  ال��غ��ال��ب  ف��ي 

للمالأ ب�سفتها الجديدة كّلياً التي �ُستعرف بها. 
ث��م��ة ت��ح��ذي��ر منهجي اأخ��ي��ر ال ب���ّد م��ن ق��ول��ه: ال��ظ��ّن اأن 
التراث ال�سعرّي العربّي حديقة تنطوي، منذ البدء، على 
نطفة كل وليد اأدبي جديد الحق، هو اعتقاد 
يمكن، بثقة، و�سفه ها هنا ب�"االأيديولوجي"، 
االإنجاز  ويظّنه  وح��ده  الما�سي  يمّجد  الأن��ه 

النهائي االأكثر اكتمااًل.

الكتابة الآلية ولعب ال�شورياليين بالكلمات
نف�سية،  معطيات  على  ال�سوريالية  تتاأ�ّس�س 
ال��ك��ت��اب��ة االآلية  ���س��ب��ه ع��ل��م��ي��ة، وت���ق���وم ع��ل��ى 
وا�ستلهام االأحالم وغرائب الكوابي�س وفكرة 
الالوعي التي اأطلقها فرويد. الكتابة االآلية 
هي حجر اأ�سا�س في الوعي ال�سوريالي. وهي 
الذي  ب��روت��ون  ل��دى  ال�سعري  ال��ن��زوع  اأ���س��ل 
ما  باأ�سرع  الكتابة  "في  "تقنية" تقع  تخيَّل 
يمكن، من دون رقابة من طرف العقل، من 

هذه  عن  العبر  اأبا  �ساأل  رجاًل  "�سمعُت 
�سيء  اأّي  ل��ه��ا:  ي��ت��ك��ّل��م  ال��ت��ي  ال��ُم��ح��االت 
الج�سر  على  فاأجل�س  ُر  اأَُبكِّ قال:  اأ�سلها؟ 
به(  ُي��ك��ت��ب  م���ا  )اأي  وُدرج  دواة  وم���ع���ي 
اأ���س��م��ع��ه م��ن الذاهب  ف��اأك��ت��ب ك��ل ���س��يء 
حتى  والمكارين،  والمالحين  والجائي 
اأم���الأ ال���درج م��ن ال��وج��ه��ي��ن، ث��م اأقطعه 
منه  فيجيء  ُمخاِلفاً،  واأل�سقه  عر�ساً، 

كالم لي�س في الدنيا اأحمق منه".
كتاب الأغاني

"الأربعائيون"  مجلة  في  الثمانينيات  �شنوات  ن�شرنا 
الم�شرية ماّدة بعنوان "بنية الن�ّص ال�شعرّي" فيها فقرات 
واأعمال  حياة  ال�شوريالية في  النزعة  على  ت�شّدد  ونماذج 
ال�شاعر والناثر اأبي العبر الها�شمي، وكنا اآنذاك في �شياق 

تح�شير درا�شة عن اأبي العبر لم تتحّقق اإل اللحظة. 

اأبو العبر، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.
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دون اهتمامات جمالية اأو اأخالقية، بل 
النحوّي  بالترابط  مقيم  هّم  دون  من 
اأو احترام القامو�س". الحالة الف�سلى 
بين  المتاأرجح  الوعي  هي  اإذاً  للكتابة 
حالة  اإل���ى  االأق����رب  واليقظة  النعا�س 
النف�سية  الحالة  اأو  مغناطي�سي  تنويم 
ق�سداً.  الُم�ْستحثَّة  االع��ت��ي��ادي��ة  غ��ي��ر 
الو�سول  االآل���ي���ة  ال��ك��ت��اب��ة  ت�����س��ت��ه��دف 
��ل مفردة  ال���م���رئ���ّي )ن��ف�����سّ اإل�����ى غ��ي��ر 
"الظاهر"(  مقابل  "الباطن" العربية 
وال���ل���ق���اء ب��اأب��ع��د ن��ق��ط��ة م��ج��ه��ول��ة في 

الذات الكاتبة.
وق���د وق���ع ت��ط��وي��ر اأ���س��ك��ال اأخ����رى من 
ك��ت��اب��ات ���س��وري��ال��ي��ة غ��ي��ر االآل��ي��ة اأقرب 
الكالم،  ع��ل��ى  ال�����س��اف��ي  ال��ل��ع��ب  اإل�����ى 
ال��م�����س��ت��ح��ّث ب����دوره ا���س��ت��ح��ث��اث��اً، الذي 
يع�سقه ال�سورياليون مثل ق�ّس الورقة 
اأجزائها  ل�����س��ق  اإع������ادة  ث���م  ال��م��ك��ت��وب��ة 
وا�ستخراج جمل غير مترابطة ظاهرياً 
منها. وق�سيدة تري�ستان تزارا )1896 
ق�سيدة  "لكتابة  المعنونة   )1963  -
على  �ساهد  خير  ه��ي   1920 دادائية" 
وقد  ال�سعرية.  والل�سق  الق�ّس  تقنية 
عن  ال��ع��زاوي  فا�سل  ال�ساعر  ترجمها 
االإنكليزية، وها هي ترجمة اأخرى لها 

من الفرن�سية:
)ثم(  ال�سحف/  م��ن  �سحيفًة  "خذ 
مقالًة  الجريدة  انتِق من  اً/  خذ مق�سّ
منحه  ت��وّد  ال��ذي  )نف�سه(  الطول  لها 
المقالة/  اقتطع  )ث��م(  لق�سيدتك./ 
اقتطع بعدئذ بعناية مفردات المقالة 
بتوؤدة/  ْك���ُه  ح���رِّ ك��ي�����س./  ف���ي  و���س��ع��ه��ا 
الواحدة  ك��ّل��ه��ا  ال����ُج����ذاذات  ا���س��ت��خ��ِرْج 
ترتيب  وف��ق  ان�سْخها  االأخ����رى./  تلو 
الق�سيدة  الكي�س./  م��ن  ا�ستخراجها 
اأنتذا  ها  ت�سابهك/  �سوف  )المكتوبة( 
ح�سا�سية  وتمتلك  للغاية  اأ�سيل  كاتٌب 
َوقة". مرهفة حتى اإذا لم يفهمَك ال�سَّ

كذلك ثمة لعبة اإكمال الجمل المخفية 
اإلخ، وهي من االألعاب  ُيْكِمُلها...  عّمْن 
و�سّميت  جماعي  ب�سكل  مور�ست  التي 
 -  plurielle الَجْمعّية  "الكتابة  اأحياناً 
ْمع مقابل المفرد"، وت�ستهدف  من الجَّ
وجعل  العقالني،  الل�سان  من  الهروب 
ر  يوفِّ ل���م  م�����س��ت��رك��اً.  ال���ف���ك���رة ح���ق���اًل 
م��م��ار���س��ة جماعية  ك���ّل  ال�����س��وري��ال��ي��ون 
وطاأة  اأنها تخفف من  ُيفتر�س  للخلق 
من  ُتماَر�س  عندما  اللغوية  المراقبة 
طرف مجموعة من الب�سر. كان اللعب 

وقد  ال�سوريالية،  في  اأ�سا�سياً  مفهوماً 
الثقافي  بحثهم  ال�سورياليون  خلط 
َلِعبّي. ومن هنا  بما هو مح�س  الجاد 
اإلى  لوا  تو�سّ قد  اإنهم  القول  ن�ستطيع 
الكومبيوتر  حقل  في  اليوم  ي�سّمى  ما 

."L'interactivité ب�"التفاعلية
وم���ث���ل���م���ا ي�����س��ي��ر اأر����س���ي���م���ب���ول���دو في 
ل�سوريالي  ب���اه���راً  م��ث��ااًل  ال��ر���س��م  ف��ن 
ظ��ه��ر ق��ب��ل ال�������س���وري���ال���ي���ة، ي���غ���دو اأب���و 
وناثر  ل�ساعر  وا�سحاً  نموذجاً  العبر 
المفهومة  انبثاق  قبل  طلع  �سوريالي 
االآلية وما  الكتابة  ال�سوريالية وتقنية 
الفر�سة  العبر  اأبو  يوّفر  لم  ي�سابهها. 
هذا  من  لعبّية  كتابة  على  ينحني  كي 
المقترحات  جميع  م�ستخدماً  القبيل، 
االآلية:  للكتابة  بروتون  يقّدمها  التي 

رقابة  غياب  الق�سوى،  ال�سرعة 
ال���ع���ق���ل، وغ����ي����اب االه���ت���م���ام���ات 
ثم  االأخ����الق����ي����ة،  اأو  ال��ج��م��ال��ي��ة 
وحرفية  ال��ن��ح��و  اح����ت����رام  ع����دم 
�سياقياً،  الفارق  يظّل  القامو�س. 
الع�سرين  ل���غ���ة  ف����ي  ����س���اخ�������س���اً 
وا�ستهدافاتهما  واهتماماتهما 
ر ال���ق���راءة  ��ر وت����ح����وِّ وك���ّل���ه���ا ت��غ��يِّ
يجوز  ال  م���ت���ف���اوت���ة  ب�����درج�����ات 
التي  الروايات  اإن  عنها.  التغافل 
االأ�سفهاني  ال��ف��رج  اأب����و  ينقلها 
في  طريقته  عن  "االأغاني"  في 
بجالء:  ذلك  عن  تك�سف  الكتابة 
"�سمعُت رجاًل �ساأل اأبا العبر عن 

اأّي  ل��ه��ا:  ال��ت��ي يتكلم  ال��م��ح��االت  ه��ذه 
على  فاأجل�س  ر  اأَُبكِّ قال:  اأ�سلها؟  �سيء 
الج�سر ومعي دواة وُدرج )اأي ما ُيكتب 
به( فاأكتب كل �سيء اأ�سمعه من الذاهب 
والجائي والمالحين والمكارين، حتى 
اأقطعه  الوجَهْين، ثم  ال��درج من  اأم��الأ 
عر�ساً، واأل���سق��ه ُمخ��اِلفاً، فيجيء منه 

كالم لي�س في الدنيا اأحمق منه".
الن�سّية  ال����ن����ت����ائ����ج  ب��������اأن  ن���������س����ّك  ال 
"الق�س  ت��ق��ن��ي��ة  م���ن  ال��ُم�����ْس��ت��خ��لَ�����س��ة 
والل�سق" على ج�سر بغداد العبا�سّي ال 
تختلف ب�سيء عن كتابة �سوريالية من 
ترابطها  عدم  لجهة  الع�سرين،  القرن 
للده�سة  واإثارتها  وطرافتها  وغرابتها 
الق�سوى في نفو�س الم�ستمعين. على 
اأن��ن��ا ن�����س��ّك ب���اأن اأح�����داً ك���ان ي��م��ك��ن في 
الغريب  ال��ك��الم  اأن يمنح  ال��وق��ت  ذل��ك 
الم�سّتتة  والجمل  الفانتازية  وال�سور 
القيام  ون�����س��م��ح الأن��ف�����س��ن��ا  ب����اٍل.  ك��ب��ي��ر 

اال�ستهجان  ب�����س��اأن  �سغير  با�ستطراد 
الجامحة  ل��ل��م��خ��ّي��ل��ة  ال�����س��وت  ع���ال���ي 
ال�سببي  الترابط  مقابل  والالعقالني 
ف���ي ال���ت���راث ال��ن��ق��دي الأن����ه ُي���ب���رز لنا 
العبر  اأب��و  ك��ان  التي  الممار�سة  اأهمية 

الها�سمي يقوم بها.

التراث  في  الفانتازيا  كراهية  عن 
النقدي

والتقابل  وال��م��ب��ن��ى،  ال��م��ع��ن��ى  ث��ن��ائ��ي��ة 
النقدية  ال��ك��ت��اب��ات  ف��ي  ت�سود  بينهما، 
القدامى؛  الموؤلفين  لدى  ال�سعر  عن 
وقتاً  الثابت  النظري  الن�س  موؤ�ّس�سي 
طوياًل. المعنى "العاقل" و"ال�سببية" 
ذل�����ك الوعي  ف����ي  ث���اب���ت  ���س��ب��ه  م����ب����داأ 
المالحظات  بع�س  اأن  حتى  ال�سعري، 

ف لل�سارق  "كتاب الُمْن�سِ الُمْدَرَجة في 
اإظ���ه���ار �سرقات  وال��م�����س��روق م��ن��ه ف��ي 
المتنّبي"  البن وكيع )ت  الطّيب  اأبي 
ا�ستهجاٍن  على  م��ث��ااًل  ت�سلح  393ه�( 
والكالم  ال��ف��ري��دة،  ال�سعرية  لل�سورة 
الكتاب  يحتوي  والفانتازي.  الغرائبي 
العديد من االأمثلة عن اعتبار الخيال 
م�ستحيلة"  "ُمبالغة  الجامح  ال�سعري 
غير مقبولة. هكذا لم ي�ستطع الموؤلف 

قراءة بيت المتنّبي:
بتُّها اأطول،  كان  ما  ليلة  "فيا 
و�ُسّم االأفاعي َعْذُب ما اأتجّرُع"

الأن  منطقياً  تناق�ساً  فيه  وج��د  حيث 
االأفاعي  ���س��م  اأن  خ��ب��ر  "قد  ال��م��ت��ن��ّب��ي 
باالإهالك  ال�����س��م  ي��و���س��ف  واإن���م���ا  م����ّر، 
 ،)156 و�سّد االإهالك ال�سالمة" )�س 
ال�سعر  ت���خ���وم  ي��ح��ت��م��ل  ال  ن��ق��د  وه����و 

الالمتناهية. اأما بيته الجريء:
ر�سفاٍت فمي  من  "يتر�سفَن 

هّن فيه اأحلى من التوحيِد"
انطالقاً من وعي فقهّي:  فقد و�سفه 
وامتهان  ورع  قّلة  االألفاظ  هذه  "في 
ا�ستعمالها"  ل����ه  اأح��������ّب  ال  ل���ل���دي���ن 

)�س127(!
اأما ا�ستعارة بيت المتنّبي:

عمامته اٍح  و�سّ اأبي�س  كل  "من 
كاأنما ا�ستملت نوراً على قب�ِس"

ل�ساعر  باهت  ببيٍت  وكيع  اب��ن  فقارنه 
ي��ب��دو ب�سبب  م��ج��ه��ول، وذل���ك على م��ا 
وتقليديته  ال��م��ب��ا���س��رة  االأخ���ي���ر  ل��غ��ة 
)�س243(.  ا�ستعارٍة  اأدن��ى  من  وخلّوه 
وو�سف بيتاً غيره باأنه "من المبالغات 
واآخ����ر  )�س317(،  الم�ستحيالت" 
بقوله: "هذا البيت كاأنه رقية عقرب" 
وعلى  ُم��ق��ّع��ر.  غ��ام�����س  اأي:  )�س81( 
الرغم من اأن االأبيات المذكورة 
المتنّبي  اأب����ي����ات  اأك���ث���ر  ل��ي�����س��ت 
و�ساعرية  وت����ط����ّرف����اً  ����س���دم���اً 
وح���ك���م���ة، ف������اإن اب�����ن وك���ي���ع لم 
الداخلية،  تناق�ساتها  يحتمل 
ممكنة  محّركات  باأنها  وتنا�سى 
��ذ ع��ل��ي��ه��ا حكم  ل��ل�����س��ع��رّي، ف��ن��فَّ

العقل النقدي البارد.
على  خ��ارج��ة  �سعرية  ���س��وراً  اإن 
ال��م��األ��وف، اأن��ت��ج��ه��ا م��خ��ي��ال قد 
ن�����س��م��ي��ه ال���ي���وم ����س���وري���ال���ي���اً، لم 
َوَقَع  لكن  بالمطلق،  غائبة  تكن 
اعُتبرت  اأو  ث��ق��اف��ي��اً،  تهمي�سها 
ُم�سحكة،  "طرفة"  م��ح�����س 
االأدب  من  المطاف  نهاية  في  وُنفيت 
اأح��ده��م ه��ذه ال�سورة  م  ال��رف��ي��ع. ي��ق��دِّ

ال�سوريالية لوجه كبير االأنف: 
اأنٍف قطعة  وفيه  وجٌه  "لَك 

ُمْوُه ببغلْه"! كجداٍر قد َدعَّ
وثمة نزعة �سوريالية تطفو على حياء 
في محادثة �سعرية متاأّخرة ينقلها ابن 
القو�سي  ال��وزي��ر  بين  الحموّي  حّجة 
جاريٍة  و�سف  في  بيَتْين  اأن�سده  ورجل 

جاء في اأحدهما:
ثيابه" غيظاً  الغ�سن  ف�سّق  "وما�سْت 

ليطرق الوزير ويجيب: 
نف�سه النار  في  العود  فاألقى  "وفاحت 

وقالت فغار الدّر وا�سفّر لونه"
النواجي  ال�ساعر  المجل�س  ف��ي  وك��ان 

فاأن�سد بدوره: 
نف�سه". يطرق  الجنك   فظّل  "وغّنْت 

هنا  اأخ������رى  اأم���ث���ل���ة  ن��ج��د  اأن  وي��م��ك��ن 
وف�����ي جميع  �����س����ف����اًء.  اأق��������ّل  وه����ن����اك 

المقطوعات  ه���ذه  اع��ُت��ب��رْت  ال��ح��االت 
لمعايير  تخ�سع  وال  ب��ه  ُيعتّد  ال  مما 
اإل���ى اأبي  ال��ن�����س��و���س ال��ع��ال��ي��ة. وع����وداً 
العبر نرى اأن تقنية "الق�س والل�سق" 
اأو �سورة  ماألوف  اإط��ار  كّل  تخرج على 
�سعرية غرائبية معمولة عمداً وبجهد 
ل  فرداني. اإنها تقع في مكان اآخر وتوؤوَّ
تنطلق  الأن��ه��ا  ت�مام����اً  مختلف  ب�سكل 
توؤمن  وال  تجّهماً  اأق���ّل  مقايي�س  م��ن 

عامدًة بالح�ّس االأدبي الُم�سلَّم به.

ال��َح��َم��ق وال��ل��وث��ة ت��ع��ب��ي��ران عن 
المحال = الالعقالني

العبر  اأب������ي  اأدب  ُو�����س����ف  م����ا  غ���ال���ب���اً 
التراثية  ال��ن�����س��و���س  ف���ي  ال��ه��ا���س��م��ي 
و"الحماقة"  "الَحَمق"  م���ن  ب���اأن���ه 
الها�سمي،  العبر  "اأبو  و"المجون": 
�ساحب النوادر، اأحد ال�سعراء الُمّجان" 
الم�ستبه"  بتحرير  المنتبه  )"تب�سير 
�ساعراً،  اأدي����ب����اً  "كان  ل��ل��ع�����س��ق��الن��ي(، 
والخالعة"  بالمجون  يتك�ّسب  وك���ان 
اأخذ  "ثم  م��اك��وال(،  )"االإكمال" الب��ن 
ال�سعر  ف����ي  وال���م���ج���ون  ال���َح���َم���ق  ف����ي 
بغداد"  )"تاريخ  المختلف"  وال��ك��الم 
وو�سف  ال������ب������غ������دادي(...  ل��ل��خ��ط��ي��ب 
ال�سعراء"  "معجم  ف���ي  ال���م���رزب���ان���ي 
على  �سفيٌه".  "خليٌع  ب��اأن��ه  ال��ع��ب��ر  اأب���ا 
يذكره  م��ا  تن�سى  م��ن��ه��م  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن 
"ما كان  "االأغاني" عنه:  موؤّلف كتاب 
الحماقة  راأى  ولكنه  فا�ساًل،  اأديباً  اإال 
والعبارة  فتحامق".  ل��ه،  واأن��ف��ع  اأن��ف��ق 
اأن  ال��م��ت��اأّم��ل  ذات دالل����ة. ول���ن ي��ف��وت 
معنى "الَحَمق" يعّزز مفهومة ال�سطح 
الثقافة  ع��ن  وال���م���روق  ال��الع��ق��الن��ي، 

االأدبية ال�سائدة. 
كان اختراق المعيار المّتفق عليه عيباً 
لقد  البع�س.  لدى  زال  وما  ُيغتفر،  ال 
المّت�سق  غير  الكالم  بب�ساطة،  ُو�سف، 
ومناطقه  اللغوية  الع�سر  اأنظمة  مع 
بن  اهلل  لعبد  "قيل  َح��َم��ق��اً:  التخّيلية 
ت��ج��ي��ز �سهادة  ال��ق��ا���س��ي: ه��ل  م�����س��ع��ود 
االأح��م��ق؟ ق��ال: ال، و���س��اأري��ك��م ه��ذا. يا 
اأتاه،  اأبا الورد حاجبي. فلما  ادُع  غالم 
ق��ال: اأخ���رج وان��ظ��ر ال��ري��ح. فخرج ثم 
رج���ع وق����ال: ���س��م��اٌل ي�����س��وب��ه��ا جنوب. 
اأجيز  ابن م�سعود: فكيف ترونني  قال 
�سهادة مثل هذا؟" )�ساعر من �سعراء 
عن  ال��ي��وم  ُي���درج  �سوف  النثر  ق�سيدة 
�سماٌل  "ريح  العبارة  هذه  خاطر  طيب 

تري�ستان تزارا.
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ي�سوبها جنوب" اأو "ريح �سماٌل ي�سوبها 
ه(. ريح جنوب" في ثنايا ن�سّ

َحَمقاً،  كذلك  الجامح  المخيال  اعتُبر 
كما اعُتبر ال�سلوك غير المن�سجم مع 

المعيار االأخالقي ال�سائد حماقة.
الواردة  الَحَمق  �سمة  اأن  الوا�سح  من 
في الن�سو�س التراثية ب�ساأن اأبي العبر 
ُمحاالت(،  )ج:  للُمحال  اآخ��ر  ا�سم  هي 
وال��ُم��ح��ال م��ف��ردة ت��ن��ت��وي و���س��ف غير 
ال��م��ق��ب��ول ع���ق���اًل: ال��م�����س��ت��ح��ي��ل. يورد 
في  العبر(  )اأب��و  "َك�َسَب  االأ�سفهاني: 
اأيام المتوكل مااًل جلياًل، وله فيه اأ�سعار 
ح��م��ي��دة ي��م��دح��ه ب��ه��ا، وي�����س��ف ق�سره 
وي�سيف  والبركة..."،  الحمام  وب��رج 
اأ�سعار(  ")هي  اأه���م���ي���ة:  ل��ه��ا  ج��م��ل��ة 
ال�سقوط...  مفرطة  ال��ُم��ح��ال،  كثيرة 
"الُمحال" اإذاً في  �سهرت في النا�س". 
اأما  ال��الع��ق��الن��ي،  ردي���ف  ال�سياق  ه��ذا 
اإف�����راط ���س��ع��ره ف��ي ال�����س��ق��وط فداللة 
التي  الر�سينة  للبالغة  هجرانه  على 
و�سمْت �سعر ع�سره. اأما ا�ستهارها عند 
النا�س فغالباً ب�سبب طرافتها وخّفتها. 
التراثية،  ال���م���دّون���ة  اأ����س���ق���ط���ِت  ل��ق��د 
االأ�سفهاني  ي��ع��ّدده��ا  ال��ت��ي  ل��الأ���س��ب��اب 
م��ج��ت��م��ع��ًة، ����س���ع���َره، ف�������س���اع دي���وان���ه. 
وال�سولي  المعتّز  اب��ن  ُك��ُت��ب  ع��دا  وم��ا 
مقطوعات  ت���ورد  ال��ت��ي  واالأ���س��ف��ه��ان��ي 
اأبي  وك��ت��اب  ال��غ��ل��ي��ل،  ت�سفي  ال  قليلة 
)ت  االآب���ي  الح�سين  ب��ن  من�سور  �سعد 
ي��ورد بع�س  الدّر" ال��ذي  "نثر  421ه�( 
ن�سو�سه النثرية واإ�سارات في "معجم 
نجد  ال  ف��اإن��ن��ا  ال�سعراء" ل��ل��م��رزب��ان��ي، 
هذه  االأ�سفهاني  يورد  الكثير.  ال�سيء 

االأبيات مثاًل: 
قلبي في  الحّب  "با�س 

فواويلي اإذا فّرْخ
وما ينفعني حّبي

اإذا لم اأكن�س البربْخ 
واإن لم يطرح االأ�سلع

خرجيه على المطبْخ".
"كان  لالأ�سفهاني:  اأخرى  رواية  وفي 
ال��م��ت��وك��ل ي��رم��ي ف���ي ال��م��ن��ج��ن��ي��ق اإلى 
ف��اإذا عال  الماء، وعليه قمي�س حرير، 
في الهواء �ساح: الطريق الطريق، ثم 
يقع في الماء، فتخرجه ال�سّباح، قال: 
الزالجة،  على  يجل�سه  المتوّكل  وك��ان 
البركة،  ف��ي  يقع  حتى  فيها،  فينحدر 
ثم يطرح ال�سبكة، فيخرجه كما يخرج 
ال�����س��م��ك، ف��ف��ي ذل���ك ي��ق��ول ف��ي بع�س 

حماقاته:
الملْك بي  "وياأمر 

فيطرحني في البرْك
وي�سطادني بال�سبْك

كاأني من ال�سمْك
وي�سحك كك ككك

كك كك كك ككْك".
اأن يكون  ���س��وى  ال��ع��ب��ر  ي��ك��ن الأب����ي  ل��م 
ن�سبه  ع��راق��ة  رغ��م  وظ��ري��ف��اً  م�سحكاً 
)ال���ه���ا����س���م���ي( ال���ت���ي ت���دّل���ن���ا ع���ل���ى اأن 
ذات��ي��اً، ولي�س ب�سبب  االأم��ر ك��ان خ��ي��اراً 
اإلى  الملّحة  حاجته  اأو  اأ�سله  و�ساعِة 
اللغة  باأ�سرار  عارفاً  اأديباً  كان  النقود. 
اأحفظ  اأَر  لم  جحظة:  "قال  وال�سعر: 
منه لكل عين وال اأجود �سعراً ولم يكن 
يحفظها  وه��و  اإال  �سناعة  ال��دن��ي��ا  ف��ي 
يعجن  راأي��ت��ه  لقد  حتى  بيده  ويعملها 
"وكان  ال��م��رزب��ان��ي:  وي��ق��ول  ويخبز". 
الجّد  �سعره  في  ي�سلك  اأم��ره  اأول  في 
ال��ه��زل والحماقة فنفق  اإل��ى  ع��دل  ث��م 
المقام  هذا  في  وي��روي  كثيراً".  نفاقاً 
علّو  على  ت��دّل  ال��ت��ي  التالية  الحكاية 
اأبو  "حّدثنا  ال�سعر:  بفنون  معرفته 
عبد اهلل ال�سعيري وكان �ساعراً من اأهل 
م��ع جماعة من  اجتمعت  ق��ال:  ب��غ��داد 
ونتنا�سد  نتناظر  مجل�س  في  ال�سعراء 
ونت�ساءل ونعّد �سعراء زماننا، فمّر بنا 
يعّد نف�سه  اأي�ساً  العبر فقلنا: هذا  اأبو 
اإلينا وقال: واهلل  ال�سعراء!. فمال  في 
اأ�سعر منكم واأعلم. فقلنا: قد اختلفنا 
ن�ساألك  ف��ه��ل  علينا  فا�ستبه  ب��ي��ت  ف��ي 

ع�����ن�����ه؟ ف����ق����ال: 
ف�ساألناه  ن���ع���م، 
م��ع��ن��ى هذا  ع���ن 

البيت:
ع��اف��ت ال��م��اء في 

ال�ستاء فقلنا
ت�سادفيه  بّرديه 

�سخينا
ت�سادفه  ك���ي���ف 
اإذا  �����س����خ����ي����ن����اً 
فقال:  ب���ّردت���ه؟. 
عليكم؟  اأخ����ف����َي 
ق������ل������ن������ا: ن�����ع�����م. 
لي�س  ه���و  ف���ق���ال 
م�������ن ال����ت����ب����ري����د 
�سرف  هو  واإنما 
ومعناه:  مدغم، 
ِردي�����������ه من  ب������ل 

ال��راء كما  ال��الم في  ال���ورود، فاأدغموا 
على  ران  ب���ل  "كال  ت��ع��ال��ى:  اهلل  ق���ال 
راق".  م��ن  "وقيل  وق��ول��ه:  قلوبهم"، 
له  واأقررنا  ف�ّسره  ما  فا�ستح�سنا  قال: 
كما  بيتاً  اأ�ساألكم  اإني  فقال:  بالف�سل. 

�ساألتموني، اأما ترون اإلى قول دغفل:
اإن على �سائلنا اأن ن�ساأله

والعبء ال تعرفه اأو تحمله
ف��ق��ل��ن��ا: ����َس���ْل: ف���ق���ال: م���ا م��ع��ن��ى قول 

القائل؟:
يا من راأى رحاًل واقفاً
اأحرقه الحّر من البرِد

قال:  ال��ب��رد؟  م��ن  ال��ح��ّر  يحرقه  كيف 
نخرجه،  فلم  م��ع��ن��اه،  ف��ي  فا�سطربنا 
ه�����ذا قولي:  ف����ق����ال:  ع���ن���ه  ف�������س���األ���ن���اه 
ُيبّرد حديداً  اأنني مررت بحّداد  وذلك 
يدي،  فاأحرقْت  البرادة  تلك  فم�س�سُت 
برداً،  الحديد  برد  البرد م�سدر  واإنما 
ول��ي�����س ه��و م��ن ال�����س��يء ال���ب���ارد. قال: 

فاأقررنا بف�سل معرفته". 
على اأن هذه المعرفة لم تكن لت�ساعد 
م���وه���ب���ت���ه، ع���ل���ى م����ا ك�����ان ي��ع��ت��ق��د هو 
كبار  مع  مناف�سٍة  في  ال��دخ��ول  نف�سه، 
ل��ذل��ك اخ��ت��ّط م�ساراً  ���س��ع��راء ع�����س��ره، 
ف��ي ال�����س��ع��ر الع��ب��اً ع��اب��ث��اً ع��ل��ى اللغة، 
ُم�����س��ت��خ��رج��اً ا���س��ت��ع��اراٍت وك���ن���اي���اٍت لم 
النثرية  المقطوعة  ياألفها معا�سروه. 
االآتية التي ينقلها االآبي بعنوان "عهد 

الأبي العبر" تدّل على ذلك:
الهواء،  ���س��ي��اع  خ����راج  وّل��ي��ت��ك  "اإني 
اإليَك  ال���ب���الء، وف��ّو���س��ُت  ب���َك  ووّك���ل���ُت 

م�����س��اح��ة ���س��ح��اب ال����ه����واء، وع����ّد ثمار 
االأ���س��ج��ار، وك��ي��ل م��اء االأن��ه��ار، وحفظ 
ط��راز االأوق����ار، واإح�����س��اء ُح��م��ام الفار، 
الزّقوم، وق�سمة  البوم، وورق  وحدقات 
واأجريت  وال����روم.  الهند  بين  ال�����س��وم  
اأهل  ُبغ�س  االأرزاق  م��ن  ل��ك  ذل��ك  ف��ي 
اأن  واأم���رت���ك  ال���ع���راق،  الأه���ل  الحم�س 
ومجل�سك  ب��ال��م��غ��رب  دي���وان���ك  ت��ج��ع��ل 
بمي�سان،  وع����ي����ال����ك  ب����اإف����ري����ق����ي����ة، 
ومطبخك  ب���اأ����س���ب���ه���ان،  واإ���س��ط��ب��ل��ك 
ب�سج�ستان.  م���ال���ك  وب���ي���ت  ب����ح����ّران، 
وقمي�ساً  ُحنين،  خّفي  عليك  وخلعت 
ين، و�سيفاً من حين، و�سراويل  من الدَّ
عين،  �ُسخنة  م��ن  وع��م��ام��ًة  �سين،  م��ن 
الذنب  م��ق��ط��وع  ح��م��ار  ع��ل��ى  وحملتك 
واالأذَنْين، مكّور الرجلَْين. واأمرتَك اأن 
تطوف على عملك في كل يوم مّرَتْين. 
وكتب االأربعاء غداة االأحد بعد الع�سر 
ل�ست م�ست من �سهر ربيع االأول �سنة 

ثمانين اإال مائتين".
الكثير  ال�سيء  فاإن فيها  وكما نالحظ 
من مزاج ال�سوريالية و�سعرية الخيال 
الغريب. هذه "الُمحاالت" كانت تهرب 
العقالنّي  ال��م��ن��ط��ق  م���ن  ب��ال�����س��رورة 
"�سياع  ال���ل���ح���ظ���ة.  ل��ت��ل��ك  ال�������س���ب���ب���ّي 
الُمْمِكنة  غير  اال�ستعارة  هي  الهواء" 
�سعباً  ك���ان  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م��ن  اأو  حينها، 
في  الم�سهورة  منها  �ساأناً  االأق��ّل  قبول 

بيت اأبي تّمام:
فاإنني المالم  ماء  ت�سقني  "ال 

�سبٌّ قد ا�ستعذبُت ماء بكائي".
م�����������������ج�����������������ازات 
ال�����م�����ق�����ط�����وع�����ة 
ك��ّل��ه��ا م���ن نمط 
في  �����س����وري����ال����ي 
واإذ  ال��ح��ق��ي��ق��ة. 
يبقى الن�ّس في 
غير  اال���س��ت��ع��ارة 
اأي  ال���م���األ���وف���ة، 
في الخيال، فاإن 
ج����ّل ل��ع��ب��ت��ه في 
اأخرى  ن�سو�س 
ت��ق��ع ب���االأح���رى 
ف�����������ي ال�����ل�����ع�����ب 
ت�سويتات  ع��ل��ى 
ينقل  ال�����ك�����الم. 
في  ال�����ح�����م�����وي 
"معجم االأدباء" 
ال�سعري  الن�س 

االآتي له:
"اأقر ال�سعراء اأني

ومرواً في الحرمرْم
اأنهم عندي جميعاً

)كلمات محذوفة( العنمنْم
فقطعت الراأ�س منهم

ثم جلد القّد دمدْم
فعملنا منه طباًل

من طبول الخّد دمدْم
ف�سربنا به دمدْم

ثم دمدم ثم دمدْم
عجبنا يا قوم مّني

كنت معكم كالململْم".
الجواهر  "جمع  الح�سري  كتاب  وفي 
ا�ستقّرت  "لما  والنوادر":  ال��ِم��لَ��ح  ف��ي 
اإليه  �سخ�س  ب���اهلل  للمعتّز  ال��خ��الف��ة 
اأب���و ال��ع��ب��ر م��ن ول���د ع��ب��د ال�����س��م��د بن 
ل�سلته  وتعّر�س  بالخالفة  فهّناأه  علي 
ب��ال��ج��ّد، وه��ج��ا ال��م�����س��ت��ع��ي��ن ك��م��ا فعل 

البحتري في ق�سيدته التي اأّولها:
يجانبنا في الحّب من ال نجانبْه
ويبعد مّنا في الهوى من نقاربْه

اأب����و العبر  ُي��ق��ب��ل ع��ل��ي��ه��ا، ف��ع��م��ل  ف��ل��م 
غير  م��ن  ه��زل  كّلها  م��زدوج��ة  ق�سيدة 
تقويم وال اإعراب منها قوله: اأيا اأحمد 
اأتن�سى  اأك��ل��ك ال��رج��ي��ع،  ال��رق��ي��ع، وم��ن 
فياأتيك  ق��ه��رم��ان،  ن�سيرك  ك���ان،  م��ن 
ب���ال�������س���وي���ق، م����ن ال�������س���وق وال���دق���ي���ق، 
رتبة  ع��ل��ى  ال�������دار،  ف���ي  االآن  ف�����س��رت 
البزار، اأما تعلم يا فار، باأن اهلل يختار، 
يركب  ع��زي��زاً  الملك،  غ��ي��رَك  ويعطي 
الفلك. وفيها ما ال ُيذكر من حماقات 
واخ�����ت�����الل، وب������رد وان�����ح�����الل، وك����الم 
المعتز  مرذول، غّث مهزول؛ ف�سحك 

منها، واأمر له باألف دينار". 
المعتز  ال�سعراء" الب��ن  "طبقات  وف��ي 

ُينقل عنه قوله:
اأنا اأنت  اأنا  "اأنا 
اأنا اأبو العبرنَّْه

اأنا الغني الحمقوقوا
اأنا اأخو المَجنَّْه
اأنا اأحرر �سعري
ْه وقد يجي برَدنَّ

فلو �سمعت ب�سعري
في الد�س والوترنْه

ل�سقر قر �سقرنفر
وما تارّنْه

لكنت ت�سحك حتى
تم�سك البططنْه".

الحموي  وي��اق��وت  ال��م��رزب��ان��ي  ي�سبطه  كما  فتحة،  ث��م  بك�سرٍة  ال��ِع��َب��ر،  اأب���و 
والزبيدي. اأو اأبو الَعَبر، بفتحتين، ح�سب ابن ماكوال والع�سقالني والبكري 
حياة  عا�س  بفتحتين.  الَعَبرة،  اأبو  اأو  َعَبرة  اأبو  ي�سّميه  والقليل  والبغدادي. 
وال�سخرية.  العبث  اإل��ى  عدل  ثم  عمره،  من  الخم�سين  حتى  "عقالنية" 
810م من عائلة من   - 805 ُولد اأغلب الظّن في مدينة بغداد بين ال�سنوات 
ويلّقب  اأح��م��د  ب��ن  محمد  العبا�س  اأب��و  فهو  ها�سم  بني  اإل��ى  تنمى  االأ���س��راف 
ب�"حمدون الحام�س" بن عبد اهلل بن عبد ال�سمد بن علي بن عبد اهلل بن 
عبا�س بن عبد المطلب. كان �سالحاً مطبوع ال�سعر الم�ستوي وهو غالم اإلى 
وهو  به  وال�سهرة  الحمق  اإلى  الجّد وعدل  فترك  الخالفة  المتوكل  ولي  اأن 
الكوفة  اإلى  "خرج  اأنه  اأن �سبب ميتته  ال�سولي  ينيف على الخم�سين. يذكر 
الكوفيين  بع�س  ف�سمعه  اآجامهم،  في  اأهلها  الرماة من  بالبندق مع  ليرمي 
يقول في علّي �سلوات اهلل عليه قواًل قبيحاً ا�ستحّل به دمه فقتله في بع�س 
االآجام وغرقه فيها". ويقول ابن النديم اإنه "ُقتل بق�سر ابن هبيرة وقد خرج 
الأخذ اأرزاقه، قتله قوم من ال�سيعة �سمعوه تناول علّياً عليه ال�سالم فرموا به 

من فوق �سطح خان كان بايتاً عليه فمات، في �سنة خم�سين ومائتين".
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ارتبطت  قد  ككائن  الغراب  كان  اإذا 
دللته في الذاكرة الثقافية العربية 
فاإن  الغالب،  والتطّير في  بال�شوؤم 

الموروث 
ي  ل�شعر ا
العربي قد 
وقف على 
ط���رَف���ي 
ن��ق��ي�����ص 
ف�����������ي 
ظيفه  تو
كدللة بين 

له  وراف�ص  الرتباط  لذلك  مج��اٍر 
دافعاً اإّياه اإلى اأفق دللي جديد يرى 

كقول  تفاوؤل  مبعث  الغراب  في 
ال�شاعر عبيد اهلل بن قي�ص الرقّيات: 
ب�شعدي/  والغراب  الظبي  "ب�ّشر 
بالذي  مرحباً 
ي�������ق�������ول 
. " ُب ا لغر ا

الغراب  عالقة 
بال�شعر قديمة 
عالقته  ق���دم 
في  بالدللة. 
المقال  ه���ذا 
ن���ق���ف ع��ل��ى 
التي  ال�شعرية  النماذج  بع�ص 
تناولت الغراب من وجهات مختلفة.

كان  البدء  "في  نقراأ  اأن  قبل 
اأ�سطورة  ُت��خ��ب��رن��ا  الكلمة"، 
كان  البدء  في  اأن��ه  االأ�سكيمو 
الغراب اأول مخلوق، وكان العالم مثله 
اأ�سود، ثم جاء البوم واأ�سبح العالم مثلها 
اأبي�س بيا�س الثلج الالمتناهي. وقبل 
اأن نتخّيل غربان مدينة عدن اليمنية، 
في  الغربان  اأ���س��ط��ورة  انت�سار  اأن  نعلم 
المميزات  م���ن  م����اأخ����وذة  ال��ف��ل��وك��ل��ور 
من  فالغراب  الطائر.  لهذا  الحقيقية 
انت�ساراً،  "ذكاء" واأكثرها  الطيور  اأكثر 
ف��ي ك��ل م��ك��ان في  حيث ي��وج��د تقريباً 
العالم، باالإ�سافة اإلى كونه اأكثر الطيور 
الحيوانية  ال���م���واد  ع��ل��ى  ت��ق��ت��ات  ال��ت��ي 
والنباتية معاً وحيث ال جيفة ت�ستطيع 
قتل الغراب. ويقال اإن غراباً مثل غراب 
"جبل الجودي" هو  نوح الذي اكت�سف 
راأ�س  على  فنزلت  تفاحة  اأ�سقط  ال��ذي 
ال��ذي اكت�سف بعد ذلك قوانين  نيوتن 
الجاذبية. ويقال: "ال يرجع فالن حتى 
يرجع غراب نوح"، ذلك الأن نوحاً اأر�سل 
عن  ل��ه  ليك�سف  ال�سفينة  م��ن  ال��غ��راب 
من�سوب المياه، فوقع على جيفة �سغلته 
اإن نوحاً  عن مهّمته ولم يرجع. وقيل 
لعنه ودعا عليه اأال ياأكل، اإلى االأبد، غير 
ف�سالت المزابل والجيف المنتنة. وفي 
اأّول  ال��غ��راب  اإن  الق�سة  ت��ق��ول  ال��ق��راآن 
معّلم لبني اآدم حيث جاء ليعّلم االإن�سان 
كيف يحترم جثمان اأخيه االإن�سان بعد 
اأولى الجرائم في الب�سرية. لكن لماذا 
ي��ك��ون ال��غ��راب ه��و ال��دل��ي��ل اإل���ى لحظة 
التراجيديا االأولى اأو الجريمة االأولى 

في تاريخ بني اآدم؟
المثل  ف�����ي  ي�����ق�����ال 
"اأزهى  ال����ع����رب����ي: 
لما  غراب"  م������ن 
ي���ت���ب���ّي���ن م����ن زه����وه 
م�سيته  ث����ق����ل  ف�����ي 
وت��اأّوده. و�سربوا به 
ال�سواد،  ف��ي  ال��م��ث��ل 
"اأ�سّد  ي��ق��ال:  ح��ي��ث 
م��ن غراب"،  ���س��واداً 
"مثل  ي������ق������ال  اأو 
ع���الم���ًة  الغراب" 

على  النح�س.
"ل�سان  ف����ي  وج������اء 
من  اأن  العرب" 
م�����ع�����ان�����ي ال������غ������راب 
ال�سواد الذي يت�ساءم 
جميعاً،  النا�س  منه 
والغربة  وال���خ���ب���ث 

واأجود  االأماكن  اأخ�سب  والتطّفل على 
الخ�سبة:  االأر����س  عن  وقالوا  التمور، 
اأر����س ال يطير غ��راُب��ه��ا، وق��ال��وا: وجد 
ثمرة الغراب، اأي اأجود التمور واأح�سنها. 
والغراب يعني كذلك البعد واالغتراب، 

واالأ�سود الغرابّي هو �سديد ال�سواد:
ُدّرًة بي�ساء يحفل لونها "راأى 

ب". �سخام كغربان البرير مق�سّ
ومن الغراب الغروب واالأفول والمغارب، 
وم��ن��ه م�����س��اء ال���ح���ّد ف���ي ال��ق��ط��ع وفي 
غرائب  �سرب  "والأ�سربنكم  ال�سرب: 

االإبل"، اأي االإبل الغريبة عن القطيع.
وق���ال���وا: ذه���ب ال���غ���راب ي��ت��ع��ّل��م م�سية 

م�سيته  ون�����س��ي  يتعّلمها،  ف��ل��م  ال��ق��ط��اة 
فلذلك �سار يحجل، فاأن�سد بع�سهم:

الغراب  وكان يم�سي م�سيًة "اإن 
فيما م�سى من �سالف االأجياِل 

ح�سد القطاة ورام يم�سي م�سيها
فاأ�سابه  �سرب من العّقاِل 

فاأ�سّل م�سيته واأخطاأ م�سيها
فلذاك �سّموه اأب��ا ال�مرق���اِل".

الفتة  عبارة  الغراب"،  كان  البدء  "في 
الغراب  ���س��وؤم  �سحر  و���س��اح��رة  بالطبع، 
عن  نحكي  كيف  ن�ساأل  هنا  من  نف�سه. 
التي  الق�سائد  عن  وال��غ��راب،  ال�سعراء 
ال���ذي لطالما  ال��ط��ائ��ر  ُكتبت ع��ن ه��ذا 
وديع  ال�ساعر  ي��ق��ول  ب��ال�����س��وؤم.  ارت��ب��ط 

"رتق  ف����ي  ����س���ع���ادة 
يا  "تعاَل  الهواء": 
اأُْوِدع  اأن  اأري���د  غيم 
فيك اآخر اأ�سراري: 
الذي  ال���غ���راب  اأن����ا 
اأر�سله نوح ولم َيُعْد. 
�سار  ال��ذي  الغراب 
الخام�سة،  الجهة 
ويبحثون عنها وال 

يجدونها".
وف���������ي ت���ق���دي���م���ه���ا 
الكاملة  االأع����م����ال 
ل���������س����ن����ّي����ة ����س���ال���ح 
ع����ّل����ق����ت ال����ن����اق����دة 
على  �سعيد  خ��ال��دة 
"غراب  ق�سيدتها 
ي���ط���ل���ب ال���غ���ف���ران 
"عا�ست  بالقول": 
بيقينها  م���غ���ّل���ف���ة 
يجيء  ال��ذي  باالأمل  متعّلقة  ال�سعري، 
م���ن ل����دن ال�����س��ع��ر، ب���ل الئ����ذة بع�سمة 
العالم  ه��ذا  وببهاء  ال�سعرية  الحقائق 
اأعطاها مفتاحه واأجزل الوعود،  الذي 
كانت معتّدة بهذه العالقة الخ�سو�سية 
بال�سعر، بل بالعالقة �سبه ال�سّرية مع 
واالأ�سواء  المنابر  ع��ن  بعيداً  ال�سعر، 
والعناوين. كان ال�سعر وعدها وعزاءها 
ومفتاح ال�سّر. ونكاد ال نلم�س مرارة اأو 
خيبة اإال في ق�سيدتها االأخيرة "غراب 
بعبارة  تنتهي  ال��ت��ي  الغفران"  يطلب 
مبتورة: "العا�سفة �سحبت خيط الكالم 
ب��ال��دم منذ ماليين  م��ن ف��م��ي، م��ل��ّون��اً 

ال�سنين قلت..." ال اأع��رف اإن كانت لو 
اأمهلها الموت �ستكمل العبارة، اأم لعلها 
الالمعقول  حملت  اأنها  لتعلن  تركتها 

اإلى عالم الغياب؟".
قال  النرد"  "العب  ق�����س��ي��دت��ه  وف����ي 
باأ�سابيع:  رحيله  قبل  دروي�س  محمود 
هذي  االآن  ي��ك��ت��ب  ال�����ذي  ه����ذا  "هو 
الق�سيدَة/ حرفاً فحرفاً، ونزفاً ونزفاً/ 
على هذه الكنبْه/ بدم اأ�سود اللون، ال هو 
حبر الغراب وال �سوته،/ بل هو الليل 
ُمْعَت�سراً كّله/ قطرًة قطرًة، بيد الحظِّ 
الغراب:  حبر  يكون  كيف  والموهبْه". 
اأم  بالحكاية،  ممزوجاً  الحزب  هو  هل 
النرد" وقبل  "لعبة  قبل  ال��ق��ن��اع؟  اأن���ه 
ق�سيدة  دروي�س  كتب  الحبر"،  "لعبة 
"حبر الغراب" في ديوانه "لماذا تركت 

الح�سان وحيداً":
يا الخّروب،  "لَك خلوٌة في وح�سة 

جر�س الغروب الداكن االأ�سوات! ماذا
يطلبون االآن منَك؟ بحثَت في

ب�ستان اآدم، كي يواري قاتٌل �َسِجٌر اأخاُه،
وانغلقَت على �سوادك

عندما انفتح القتيل على مداه،
اإلى �سوؤونك مثلما ان�سرف  وان�سرفَت 

الغياب
اإلى م�ساغله الكثيرة. فلتكن

يقظاً. قيامتنا �سُتْرجاأ يا غراب!
ال ليل يكفينا لنحلم مّرتين. هناك باٌب
واحد ل�سمائنا. من اأين تاأتينا النهاية؟

نحن اأحفاد البداية. ال نرى
غير البداية، فاّتحد بمهب ليلك كاهناً
يعظ الفراغ بما يخّلفه الفراغ االآدمي
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من ال�سدى االأبدي حولك...
اأنت مّتهٌم بما فينا. وهذا اأول

الدم من �ساللتنا اأمامك، فابتعد
عن دار قابيل الجديدة

مثلما ابتعد ال�سراب
عن حبر ري�سك يا غراب...".

الق�سيدة  ه����ذه  ف���ي  ال�����س��اع��ر  ي���وّظ���ف 
"�سورة  ف��ي  ال����واردة  ال��ق��راآن��ي��ة  ة  الق�سّ
بين  ال�����س��راع  ت�����س��ّور  ال��ت��ي  المائدة" 
ناً  م�سمِّ وق��اب��ي��ل،  ه��اب��ي��ل  اآدم،  ول�����َدْي 
داأب  وق���د  االآي����ة.  م��ن  ج����زءاً  الق�سيدة 
الدينية  الرموز  ا�ستعمال  دروي�س على 
واالأ���س��ط��وري��ة ف��ي ���س��ع��ره، م��ن الغراب 
اإلى الهدهد، وتبقى رمزية الغراب في 

الحبر والموت والت�ساوؤم واالأمل:
الكلمات. يجمعنا كتاب اأنت في  "اأنا 
واحٌد. لي ما عليك من الرماد، ولم

نكن في الظّل اإال �ساهَدْين �سحّيَتْين
ق�سيدَتْين
ق�سيرَتْين

عن الطبيعة، ريثما ُينهي وليمته الخراب
وي�سيئك القراآن:

)ف��ب��ع��ث اهلل غ���راب���اً ي��ب��ح��ث ف���ي االأر�����س 
ق��ال: يا  اأخيه،  ي��واري �سوءة  لُيرَيه كيف 
ويلتي اأعجزت اأن اأكون مثل هذا الغراب(

وي�سيئك القراآن،
فابحث عن قيامتنا، وحّلق يا غراب".

غراب بو
ما  ه���ذا  الغراب"،  ك���ان  ال��ب��دء  "في 
اإدغار  يقوله  م��ا  وه��ذا  ال�سعر،  يقوله 
"الغراب" التي  ق�سيدته  ف��ي  ب��و  األ��ن 

ك��ت��ب��ت م��ج��ل��ة اأم��ي��رك��ي��ة م��راج��ع��ة لها 
العام  ف����ي  م������ّرة  الأّول  ظ���ه���رت  ح���ي���ن 
"وح�سية  ب���اأن���ه���ا  ف��ي��ه��ا  ق���ال���ت   1845
من  اإن��ه��ا  نف�سه  ب��و  وق���ال  ومرّجفة". 
ووافقه  ُك��ت��ب��ت،  ال��ت��ي  الق�سائد  اأع��ظ��م 
على ذلك معا�سروه. "الغراب" اإحدى 
رمزيات ال�ساعر الكبير، ومن الق�سائد 
العالمي،  االأدب  �سياق  في  ال��م��ع��دودات 
ال�سك  نوبات  عن  خاللها  من  بو  عّبر 
انتابته بعد وفاة عزيزته  التي  والياأ�س 
غرفة  ال����غ����راب  ي��ق��ت��ح��م  اإذ  ل���ي���ون���ور. 
ال�ساعر، لي�ستقّر فوق تمثال قرب باب 
اأمامه  ال�ساعر  يجثو  اإّذاك  ال��ح��ج��رة. 
ليقّدم  ا�ستمالته  يحاول  واهناً  �سعيفاً 
حبيبته  مع  بلقاء  والب�سرى  االأم��ل  له 
التي رحلت.  وهنا يبداأ حوار طويل بين 

ال�ساعر ال�سعيف الم�ست�سعف والغراب 
ال�ساعر  يحاول  والمتغطر�س.  القا�سي 
ف��ي ه��ذا ال��ح��وار ال��ت��ع��ّرف اإل���ى حقيقة 
الغراب، واإلى طبيعة الر�سالة التي جاء 
بها، لكن الغراب ر�سول ال�سوؤم والياأ�س 
ي�سّر على اإلقاء نبوءة واحدة في وجه 
"ما فات  اأو حرفياً  "ال عود"،  ال�ساعر: 
وتبلغ  يعود".  ل��ن  م�سى  اأو"ما  فات" 
ال�ساعر  ي�ساأل  حين  ذروت��ه��ا  الق�سيدة 
ف���ي ل���ّج���ة ح���ي���اة م���ادي���ة ال ت���رح���م عن 
فر�سة لقاء في الجنة الموعودة وعن 
هناك؟  اإليه  غاليته  ي�سّم  اأن  في  اأم��ل 

والجواب الدائم: "ال عود".
من  الأكثر  ترجمة  من  اأكثر  للق�سيدة 
اأكثر من ترجمة  ولها  العالم،  لغة في 

عربية اأي�ساً:

التمثال عند  الجاثم على  الغراب   ..."
باب حجرتي، قال:

كلمة واحدة، كانت خال�سة روؤياه 
لم ينب�س ب�سواها، وال خفق بجناحيه 

فارقوني،  قبله  اأ�سدقاء  لنف�سي،  قلت 
طاروا...

وه���و غ����داً ي��ف��ارق��ن��ي، ك��م��ا ت��ال���س��ت مع 
االآخرين جميع اآمالي...

رّدد الطائر على الفور: "ال عود".
***

اأن ينعق بح�سم  اأزعجني،  تمتمت، وقد 
بمثل هذا الجواب 

ال ريب اأن هذا اللفظ، هو كل ما يعرف 
الغراب

هو كل ما لديه 
تعّلمه من عجوز بائ�س طريد 

اأغانيه  ف��غ��دت  بالياأ�س  ق���دره  ح��ا���س��ره 
بقفلة واحدة.

اأنا�سيد اأمانيه الجنائزية كّلها ترّدد 
دائماً القفلة الحزينة 

اأبداً، ال عود.
***

م��ن ج��دي��د ق��ادن��ي ال��غ��راب م��ن روحي 
الحزينة، 

الباب  اأم������ام  اإزاءه،  م��ق��ع��دي  الأت���خ���ذ 
والتمثال 

اأحاول بعد اأن اأ�ستقّر مكاني 
اأن اأربط بين الروؤية في �سياقها 

اأت�ساءل: عن �سّر طائر ال�سوؤم هذا؟...". 

غراب هيوز
الكلمة"،  ال  ال��غ��راب  ك��ان  ال��ب��دء  "في 

تيد هيوز يقول ذلك حين ي�ستقي من 
"الغراب"،  ق�سيدته  مكنون  االأ�ساطير 
المتالحقة  ق�����س��ائ��ده  ف���ي  ظ����ّل  وه����و 
خا�س  مثيولوجي  ت��اري��خ  م��ع  م�ستبكاً 
قد ي�ستلهم من الواقع المعي�س �سراراته 
االأولى، لكنه ينمو بقّوة المخيلة التي ال 
تركن اأبداً للمعتاد من ال�سور واالأفكار 
والثعلب  ال�سقر  حياة  وم��ن  وال����روؤى. 
وال�سلحفاة  والخيول  والحمام  والنمر 
وطيور ال�سمان والدب والفاأر والغراب، 
وغ��ي��ر ذل���ك م��ن ال��ح��ي��وان��ات والطيور 
ال��ن��ب��ات��ات وغ��ي��ره��ا م��ن االأ�سياء  وك���ذا 
واال�ستعارات الرمزية ن�سج هيوز عالماً 
المباغتة  دالالت����ه  ف��ي  خ�سباً  ���س��ع��ري��اً 
الذكية التي تتما�س مع اأحداث الحياة 

وغرائب االأقدار.

عن  ب��ل  الغراب"  "حبر  ع��ن  يكتب  ال 
مكنونه، عن لحظة الخلق، عن الدراما 
التي  "الغراب"  ق�����س��ي��دة  االإل������ه.  م���ع 
�سدرت العام 1976، بعد انتحار زوجته 
الثانية، كانت محطة فا�سلة في تطور 
"الغراب"  ف���ي  ال�����س��ع��ري.  ه��ي��وز  ت��ي��د 
واالآلة.  الغراب  اأ�سا�سيتان:  �سخ�سيتان 
وق��د اخ��ت��ار ه��ي��وز ال��غ��راب كبطل الأنه 
مرن وداهية وم��راوغ، وهو موجود من 
اأجل اإنعا�س كل اأنواع الكوارث، اأما االآلة 
اأخرى  واأح��ي��ان��اً  اأح��ي��ان��اً،  �سريكه  فهي 
ح�سور  ع��ن  تعّبر  م��ا  وغ��ال��ب��اً  خ�سمه، 
بينما ينه�س  الرقاد  اإيجابي، فتوا�سل 
المخيفة:  اأح��اب��ي��ل��ه  ل��ي��م��ار���س  ال��غ��راب 
ابنة   - ال��دودة  مزق  الغراب/  "�سحك 

اهلل الوحيدة

ن�سفان يتلويان
***

ازدرد ن�سف الذيل ب�سكل رجل
مع الطرف الجريح المتاأرجح

***
ب�سكل  اأواًل  الراأ�س  الراأ�س،  ازدرد ن�سف 

امراأة
وراح���ت ت��دّب اإل��ى ال��داخ��ل، اإل��ى العمق 

واإلى االأعلى
لتحّدق عبر عينيه

االلتحاق  اإل�����ى  ال���ذي���ل  ن�����س��ف  داع���ي���ًة 
العاجل ب�سرعة

فيا له من وجع مم�ّس".
ت��ق��ول اأق��ن��ع��ة غ����راب ه��ي��وز اإن����ه حينما 
خ��ل��ق ال����رّب ال��ع��ال��م ك���ان ل��دي��ه كابو�س 
يتكّرر، في تلك االأثناء يجل�س االإن�سان 

كي  ال���رب  بانتظار  ال�سماء  مدخل  ف��ي 
ال��روؤي��ا، وه��و ياأتي ليطلب  يمنحه حق 
الحياة.  اإل������ى  ي���ع���ي���ده  اأن  ال������رب  م����ن 
ب�سّدة.  ويرميه  ال��رب غ�سباً  ي�ست�سيط 
يختبر الرب الغراب بو�سعه في �سل�سلة 
من الرحالت والعذابات، والتي تنتهي 

اأحياناً باأال يعود الغراب �سيئاً ُيذكر:
االإن�سان  "حينما �سئم الرب من 

ا�ستدار نحو ال�سماء 
وحينما �سئم االإن�سان من الرب 

ا�ستدار نحو حّواء...
وبدت االأ�سياء كما لو اأنها انف�سلت 

لكن الغراب، الغراب 
الغراب �سّمرهما معاً...

�سّمر ال�سماء واالأر�س معاً...
لذلك �سرخ االإن�سان، لكن ب�سوت الرب 

ونزف الرب، لكن بدم االإن�سان...
ثّم ان�سقت ال�سماء واالأر���س من نقطة 

الو�سل...
وم�ستنقعاً  غنغرينا  اأ���س��ب��ح��ت  وال��ت��ي 

للرعب خلف الفداء...
�سكرة الموت لم تخّف...
واالإن�سان لم يغد اإن�ساناً

وال الرب رباً...
�سكرة الموت...

الغراب...

الغراب...
نعق "هذا هو خلقي" 

مرفرفاً كعلم اأ�سود على نف�سه.
)�سقوط الغراب(

حينما كان الغراب اأبي�َس 
قّرر اأن ال�سم�س بي�ساء جداً...
قّرر اأنها تاأّلقت ببيا�س كثير 

لذلك اأراد اأن يهاجمها ويهزمها 
لقد �سحن قّوته بكل تاألقها 

هّوم وانتفخت اأوداجه غ�سباً 
ووّجه خطمه مبا�سرة اإلى قلب ال�سم�س 
�سخر في اأعماق نف�سه من نف�سه وهاجم 
الباكية  االأ�سجار  في معركته  اأ�سبحت 

فجاأة �سائخة 
وانب�سطت الظالل 

ل��ك��ن ���س��وء ال�����س��م�����س ظ���ّل ي��ل��م��ع وعاد 
الغراب محترقاً اأ�سوَد

ل��ق��د ف��ت��ح ف��م��ه ل��ك��ن م��ا خ���رج م��ن��ه كان 
�سخاماً اأ�سود 

هناك اأن�ساأ يقول:
عندما يكون االأبي�س اأ�سود 
واالأ�سود اأبي�س... �ساأفوز".
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في ال�شّق الذي يكون منت�شف حّبة القمح، ويق�شمها ن�شفين، يقول المعّري في اأحد اأبيات �شعره اإن هذا ال�شّق هو معنى من معاني الق�شمة، ورمز له دللته الوافية في اقت�شام كل ما 
هو خير بين النا�ص. لكن حّبة قمح من نوع اآخر، اأكبر حجماً، واأطول �شّقاً، واأكثر نداوة وخيراً، و�شفتها اإحدى الن�شاء بالقبو؛ معقل الرطوبة والتعّفن. هنا مقال في اأقبية الن�شاء: فروجهّن.

كثير  ق���ب���و  ت����ح����ت،  "هنا 
ال����رط����وب����ة. ����س���ّدق���ون���ي ال 
يبعث  اإل��ي��ه،  ال��ذه��اب  يمكن 
رائحة  الغثيان.  ويثير  االختناق  على 
الرطوبة والعفونة، وكل هذا... يعء! 
حتى  يخترق  احتماله،  يمكن  ال  اأم��ر 
فرَجها  و���س��ف��ت  ه���ك���ذا  المالب�س"، 
"مونولوج  عر�س  ف��ي  �ساركت  ام����راأٌة 
"دار  ل���دى  ت��رج��م��ت��ه  فرج" )����س���درت 
مختارات"( المبني على مئَتي مقابلة 
اأجرتها االأميركية اإيف اأن�سلر مع ن�سوة 

قبلن التحّدث معها عن فروجهن.
التي ال نراها وال  القبو، تلك الغرفة 
نفكر فيها، لكن وجودها �سروري لكل 
م��ن��زل، يحمل ال��دالل��ة االأك��ث��ر اأهمية 
م��ن ال��ن�����س��ي��ان: ال���رع���ب. ي�����س��در هذا 
الرعب عن جهل المراأة بقبوها. رعب 
غير مفهوم كالفرح الذي ت�سارك فيه 

الفتاة اأ�سرتها لدى القيام بختانها.

الفروج الثرثارة
على  نطقها  يبعث  التي  الكلمة  ف��رج، 
الجميلة  ب��ال��ذن��ب،  وال�سعور  الخجل 
بين  و"االأجمل  ال��الئ��ق��ة،  غ��ي��ر  ل��ك��ن 
بتاي(،  كلها" )ج��ورج  الجن�س  اأ�سماء 
حاولوا حذفها حيث ُعر�س "مونولوج 
اأن�سلر. ُحذفت  الفرج"، على ما تقول 
هذه الكلمة من االإعالنات المن�سورة 
ف����ي ال�������س���ح���ف ال���ي���وم���ي���ة ال���ك���ب���رى، 
المتاجر  ف��ي  المبيعة  ال��ت��ذاك��ر  وم��ن 
الكبرى، ومن الالفتات اأمام الم�سارح، 
االإعالم  و�سائل  ف��ي  االإع��الن��ات  وم��ن 
ال��م�����س��م��وع��ة، ح��ي��ث ك����ان ُي��ع��ل��ن عن 
العر�س با�سم "مونولوج" فح�سب، اأو 

"مونولوج الف�...".

اإق�ساء دونه الن�سيان. فاأن ت�سف 
المراأة فرجها بالمن�سي، "الأّن ما 
ال نقوله وما ال ن��راه ال نعترف 
به"، يعني اأنها تق�سيه. "فرجي 
كان �سيئاً، هنا تحت، بعيداً عني 
)...( ع�ست حياتي كلها تقريباً 
بال  محوري،  بال  محّركي،  بال 

قلبي الثاني".
اأن  اأن�سلر  الحظت  عملها  اأث��ن��اء 
ال��ن�����س��اء ك���ن ي��ن��ف��رن ف���ي البدء 
فروجهن،  ع���ن  ال���ح���دي���ث  م���ن 
�سديد.  خ��ف��ر  ف��ي  ي��ت��ح��ّدث��ن  اأو 
لكنهن ما اأن يبداأن بالكالم حتى 
اإيقافهن.  ال�سعب  م��ن  ي�سبح 
الحديث  �سمناً  ال��م��راأة  تع�سق 
عن فرجها: "اإنها فر�سة لنفّكر 

بفروجنا".
ف���������������روج ث�����������رث�����������ارة ل����ن���������س����اء 

خر�ساوات؟!
اأن  عند ه��ذا ال��ح��ّد، ال باأ�س في 
البظر  بين  ال��ع��الق��ة  ف��ي  نفكر 

والبكارة )اأ�ّسا الفرج( كعالقة افتداء، 
ون  عبر ما ُيعرف بعملية الختان: يق�سّ

البظر حفاظاً على البكارة!
ال��خ��ا���س��ة، وربما  ن��ك��ه��ت��ه��ا  ل��ل��ع��ذري��ة 
اإي��ك��و في  اأم��ب��رت��و  رائ��ح��ت��ه��ا: يتحدث 
الوردة"  "ا�سم  وف���ي  "باودولينو"، 
اأي�ساً، عن اأ�سطورة تقول باإمكان �سيد 
وح��ي��د ال��ق��رن م��ن ط��ري��ق ك��م��ي��ن، هو 
ع��ب��ارة ع��ن ف��ت��اة ع���ذراء تفتح �ساقيها 
ُم�ساقاً  الكركدن  فياأتي  الغابة،  و�سط 

بالرائحة لي�سع قرنه في فرجها.

�شن الفرج الوحيدة
النيجيرية  ال��ق��ب��ائ��ل  ب��ع�����س  ت��ع��ت��ق��د 

راأ�س  ي����وؤذي  خطير  ع�سو  البظر  اأن 
ولهذا  القتل،  درج��ة  م�ّسه  اإذا  الطفل 
ال�سهر  ف��ي  ال��م��راأة  ختان  يتّم  ال�سبب 
ال�سابع من الحمل اإذا لم تكن مختونة 
�سائداً  اع��ت��ق��اداً  اأن  كما  الحمل.  قبل 
ف���ي ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و ي��ف��ي��د ب�����اأن بظر 
جن�سّياً،  ع��اج��زاً  ال���زوج  ال��م��راأة يجعل 
العملية  اأثناء  قتله  يت�سّبب في  وربما 
عملية  اأن  اعتقادهم  وف��ي  الجن�سية! 
البنت  واأن  الخ�سوبة،  تزيد  الختان 
قاتلة  اإف����رازات  تفرز  المختونة  غير 

للحيوانات المنوية للزوج.
اأن غير  ُي��ع��ت��ق��د  ال���ع���اج  ���س��اح��ل  وف����ي 

المختونة ال يمكنها االإنجاب.
اأك���ث���ر طرافًة  اأ����س���ط���ورة  ل��ك��ن 
ال���ف���رج له  اإن  ت��ق��ول  )ع���ن���ف���اً( 
اأ����س���ن���ان ت�����س��ّر ب���ال���رج���ل، واإن 
البظر هو اآخ��ر �سن فيه يجب 

قلعه.
الحقيقي  ال�سبب  تعليل  وف��ي 
يتحّدث  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  وراء 
كتاب الكاما�سوترا الهندي كيف 
اأن الرجل في نظام الحريم لم 
اإر���س��اء جميع  و�سعه  ف��ي  يكن 
الن�ساء الالتي يمتلكهن، وكان 
العالقة  ت���داول  اإل��ى  م�سطراً 
لياليه  م���ق�������ّس���م���اً  ال��ج��ن�����س��ي��ة 
بينهن، فيختار اإحداهن، بينما 
بممار�سات  المحرومات  تقوم 
وحيل "غير م�سروعة". لذلك 
الختان  ب��ف��ر���س  ال���ذك���ور  ق���ام 
على االإناث في اعتباره و�سيلة 
ل��ل��ح��ّد م���ن ���س��ه��وت��ه��ن، ومنع 
ال�سرعيين  اأطفالهم  اختالط 

باأطفال من رجال غرباء!
رواية قبيلة دوجون االإفريقية تحكي 
كيف اأن االإله اأما قب�س على م�سران 
فتكّونت  ورم��اه،  فخارياً  طيناً  مملوء 
ام���راأة م�سطجعة  �سكل  على  االأر����س 
على ظهرها. وهذا االعتقاد هو اأ�سا�س 
ف���ي تلك  ال��خ��ت��ان ح��ت��ى االآن  ع��م��ل��ي��ة 

القبيلة.
اإنما الأفارقة هذا الع�سر راأي اآخر في 
الفتاة  اأن  في  يتلخ�س  الختان  �سبب 
بطريقة  جن�سياً  ت�ستمتع  ال�سغيرة 
ب��ّد من  ال  تكبر  لذلك عندما  ذات��ي��ة، 
قطع م�سدر هذه المتعة حتى ت�سطر 
اإل���ى ال��ب��ح��ث ع��ن رج���ل ل���ل���زواج. اأكثر 

كينيا  ف��ي  ث��م��ة مجتمعات  ذل���ك،  م��ن 
ت�ستطيع  اإف��ري��ق��ي��ا  وغ����رب  واأوغ����ن����دا 
االإن��ج��اب خ���ارج العالقة  ال��ف��ت��اة  فيها 
ال��زوج��ي��ة الإث���ب���ات خ�����س��وب��ت��ه��ا، وبعد 
للزواج.  اإع���داداً  ختانها  يتّم  االإن��ج��اب 
الن�ساء  لجنة  ممثلة  اأو���س��ح��ت  وق���د 
الغينيات في موؤتمر داكار 1948 اأن 
الفتيات المختونات يبقين في غرفة 
لمّدة  المقّد�سة  الغابة  في  اأو  واح��دة، 
تقوم  حيث  الجرح،  ي�سفى  حتى  �سهر 
وتعليمهن  بمراقبتهن  عجوز  ام���راأة 
الق�س�س واالأغاني ال�سعبية ودور رّبة 
البيت. وبعد الخروج من هذه العزلة 

ي�سبحن �سالحات للزواج.
لفرنيون  الن�ساء"  "م�ساكل  ك��ت��اب 
اأ�سل  ف���ي  ط��ري��ف  راأي  ل���ه  ك��ول��ي��م��ان 
ا�ستخدامه  ف���ي  ي��ت��ل��ّخ�����س  ال���خ���ت���ان، 
عالجاً لكثرة تعّرق االأيدي، وللفتيات 
الالتي كن يعملن في م�سانع الن�سيج 
على اآالت الخياطة التي تعمل ببدال 
اأن حركة  ال��م��ب��ّرر ه��و  ال���ق���دم، وك����ان 
اهتزاز الفخذين الدائمة واحتكاكهما 
ُتحتمل.  ال  جن�سية  اإث�����ارات  ي���وّل���دان 
وقد تبّنى البع�س مثل هذا ال��راأي اأو 
اإن  اأ�سّد منه في تاأييد الختان فقالوا 
بالبظر  واحتكاكها  المالب�س  تالم�س 
من الممكن اأن يثير البنت، لذلك من 

االأف�سل ختانها!

لة وجبة النيل المف�شّ
ح��ل��م��ة ال�����س��ي��ط��ان، ه���و اال����س���م الذي 
اأحد الق�ساة على حّبة البظر،  اأطلقه 
عندما كان ينظر في ق�سية �سعوذة في 
القرن ال�ساد�س ع�سر، مّتخذاً من ذلك 
دلياًل قاطعاً على اأن ال�ساحرة مذنبة.

امراأتان وقبوان.

ماهر �شرف الدين
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وف�����ي ال����ق����رن ال���ت���ا����س���ع ع�������س���ر، كانت 
الفتيات اللواتي يتدّربن على الرع�سة 
اأو  ال��ب��ظ��ر  ب��ك��ي  ُي��ع��ال��ج��ن  باال�ستمناء 
بتره، اأو باقتالع المبي�سين، اأو بو�سع 
عن  كناية  وهو  م�سغر"،  عّفة  "حزام 
باالآخر  الواحد  الفرج  �سفَري  خياطة 

حتى ي�سبح البظر في ماأمن!
المبتورة، في معظم  وتمّثل االأع�ساء 
االأ�ساطير، قرابين ومكّونات خلق: في 
ربط  ت��م  الهندية  ريجفندا  اأ���س��ط��ورة 
بروزا، وتقديمه �سحية، فُخلق العالم 
من اأ�سالئه. و�سهيرة ق�سة اأوزيري�س 
�سْت، فحاولت  الب�سر  اإله  مّزقه  الذي 
ف�سلت  لكنها  اأ���س��الئ��ه،  جمع  اإي��زي�����س 
في العثور على ع�سوه التنا�سلي الذي 
ابتلعته ثالث �سمكات تمّثل قوى ال�سّر. 
القديمة  االإفريقية  االأ�ساطير  وم��ن 
ت�سارع  التي  مانتجا  قبيلة  اأ���س��ط��ورة 
اأمام  ياكومو   - باجنزا  االأخ���وان  فيها 
االإل���ه، وُج��رح فيها االأول وت��ّم ختانه، 
وبعد �سفائه رف�س العالقة الجن�سية 
مع زوجته التي طالبت اأن ُتختن هي 

االأخرى اإر�ساء لزوجها.
االإفريقية  ال��ق��ب��ائ��ل  ب��ع�����س  اأي�������س���اً، 
ت�سّحي بالخ�سية الي�سرى اأو اليمنى 
رغبة منها في اتقاء �سّر والدة التواأم. 
اأ�سطورة عرو�س النيل  وا�ستلهاماً من 
ُيعتقد اأن من ال تلقي بظرها في نهر 

النيل ال تنجب اأبداً.

محتَرف الفرج
اإحدى ال�سيدات الالتي يوؤمّن بالفروج 
اأن�ساأت محترفاً لم�ساعدة الن�ساء على 

روؤية فروجهن.
ف���ي ال��ج��ل�����س��ة االأول�����ى ت��ط��ل��ب مديرة 
المحترف من كل امراأة ر�سم فرجها: 
ثغر  �سكل  على  ر�سمته  حبلى  ام����راأة 
اأحمر كبير. امراأة نحيلة ر�سمته �سحناً 
اأخ��رى ر�سمته دائ��رة �سوداء  مزخرفاً. 
"كنت دائماً  ذل��ك:  كبيرة، لتقول بعد 
اأفكر بفرجي كفراغ بيولوجي يمت�ّس 
ر جزئيات واأ�سياء من جواره.  بال تب�سّ
م�ستقاًل.  كائناً  اإل��ي��ه  ن��ظ��رت  لطالما 
الخا�سة،  مجّرتها  ح��ول  ت��دور  نجمة 
ويمكنها اأن تتدّمر تحت تاأثير طاقتها 
من  اآالف��اً  وتتفتت  تنفجر  اأو  الغازية، 

الفروج ال�سغيرة".
في جل�سة الحقة ُيطلب من كل واحدة اأن 
تنظر اإلى فرجها في مراآة �سغيرة، ومن 
ثم اأن ت�سف ما تراه: "ونحن م�ستلقيات 
البراقة، وف��ي يد كل  ال��زرق  على فر�سنا 
منا مراآة، فكرت بما ي�سعر به رّواد الف�ساء 

االأوائل مع را�سداتهم البدائية".
تقول اإحدى هاتي الن�سوة اإنها اأ�ساعت 
بينما كانت  الجل�سة،  فرجها في تلك 
ذاكرتها م�سغولة بخاتم الذهب الذي 
في  م��ّرة  اأّول  �سبحت  عندما  اأ�ساعته 

ال�������ب�������ح�������ي�������رة:   
غط�سُت  "
الأ���������س��������ل اإل��������ى 
رت  ومرَّ قعرها، 
ي�����������������دي ع�����ل�����ى 
واأ�سماك  حجار 
قناٍن  و���س��دادات 
موحلة،  واأ�سياء 
على  لي�س  لكن 
�سعرت  خاتمي. 
ب���ال���ذع���ر الأن����ي 
ك�����ن�����ت اأع����������رف 
�ساأعاقب.  اأنني 
ع���ل���ّي نزع  ك�����ان 
قبل  ال����خ����ات����م 
 . " حة ل�سبا ا
ت�����ت�����اب�����ع ه�����ذه 
ال�سيدة ق�ستها 
ب����ال����ق����ول اإن���ه���ا 
مديرة  اأج��اب��ت 
ال�����م�����ح�����ت�����رف، 
�ساألتها  عندما 
ع������������ن �����س����ب����ب 
اأ�سعُت  ذعرها: 
ف������رج������ي. ك����ان 
انتزاعه  ع���ل���ّي 

قبل اأن اأ�سبح.
ل������ك������ن ي���م���ك���ن 
الفرج اأن ي�سيع 
�سباحة.  دون��م��ا 
ت������روي اإح�����دى 
البو�سنة  ن�ساء 
الالتي تعر�سن 
ل���الغ���ت�������س���اب 
فقدانها  ق�سة 

فرجها على يد �ستة جنود اأدخلوا فيه 
عنق بندقية، وقناني، وق�سيب مكن�سة، 
قبل اأن يقطعوا اأحد �َسْفَرْيه، وا�سعينه 
رطبة  حّية  قرية  "فرجي  ي��ده��ا:  ف��ي 
يعد  ل��م  م�سقطي.  ف��رج��ي  وم�سبعة. 
هكذا مذ تناوبوا، �سبعة اأيام، على ترك 
�سائلهم المنوي الو�سخ فيه، يفّح منه 
المقّدد.  واللحم  الحثالة  مثل  النتن 
اأ�سبحت جدواًل م�سموماً ينقل القيح. 
ال�سمك  نفق  االآن.  بعد  مح�سول  ال 
كّله. فرجي قرية حّية رطبة م�سبعة. 

اجتاحوه. قّطعوه ثم اأحرقوه. لم اأعد 
اأعي�س  اأزوره.  اأع���د  ل��م  االآن.  األم�سه 

بعيدة عنه االآن. ال اأعرف اأين".

عويل الغازي
اأجرت ال�سيدة اأن�سلر مقابالت عّدة مع 
ن�ساء كثيرات، في �ساأن العادة ال�سهرية. 
الجوقية،  االأن��ا���س��ي��د  م��ن  "بنوع  ف���اإذا 
كانت  ي��رت��ف��ع.  الوح�سية،  الجماعية 
كن  بع�ساً".  بع�سهن  يحاكين  الن�ساء 
جميعاً يردن العادة ال�سهرية. ويردنها 
اإحداهن  ف�����وراً. 
ي�سّم  اأن  خ��اف��ت 
رائحة  ال���ن���ا����س 
فيقولون  ال����دم، 
رائ����ح����ت����ه����ا  اإن 
ك������ال�������������س������م������ك. 
واأخرى قالت اإن 
�سفعتها،  اأم���ه���ا 
ب����ع����دم����ا ق���ال���ت 
ل���ه���ا: م���ب���روك. 
فكرت  وغ��ي��ره��ا 
�ستنزف  اأن�����ه�����ا 

حتى الموت. 
ت�����ك�����ن  "ل��������������������م 
الفوط ال�سحية 
بعد،  م�����وج�����ودة 
ت������ق������ول ام������������راأة 
�����������س����������وداء، ك�����ان 
ي���ج���ب االن���ت���ب���اه 
كنت  ثيابنا.  اإل��ى 
وفقيرة.  ����س���وداء 
على  دم  ظ����ه����ر 
من  ف���������س����ت����ان����ي، 
ال�������خ�������ل�������ف، ف���ي 
لم  ال���ك���ن���ي�������س���ة. 
ي����ك����ن ظ������اه������راً، 
اأح�س�ست  لكنني 

بالذنب".
ك�����ذل�����ك اأج��������رت 
مقابالت  اأن�سلر 
التاأّوه.  ���س��اأن  ف��ي 
ذل��������ك ال���������س����وت 
ال�����������ذي ي�����راف�����ق 
الرع�سة الجن�سية 
ك�����م�����و������س�����ي�����ق�����ى 

اأو  ال��وح�����س��ي،  ال��غ��ن��اء  ذل��ك  ت�سويرية، 
"عويل الغازي الذي ينذر باالمتالك"، 
دوريان  االأميركية  ال�ساعرة  تقول  كما 

لوك�س في اإحدى ق�سائدها. 
يجدر  كما  اأن�سلر،  م  �ستق�سِّ ذل��ك  بعد 
اأنواع:  اإل��ى  ال��ت��اأّوه  اأورك�سترا،  بقائدة 
اإلخ.  قممّي...  دينّي،  فرجّي،  بظرّي، 
ما يذّكرنا بتق�سيمات مواطنها هنري 
ت�سّجل  التي  الزلزالية  للفروج:  ميلر 
انخفا�س الدم وارتفاعه، واآكلة لحوم 
مثل  اآخ��ره��ا  حتى  تنفتح  التي  الب�سر 
فّكي حوت وتبتلع االأحياء، والمازو�سية 
اأ�سداف  ولها  كالمحارة  تنغلق  التي 
لوؤلوؤة،  داخلها  في  ك��ان  وربما  قا�سية 
وتغّلفها  ت��رق�����س  ال��ت��ي  وال��ح��م��ا���س��ي��ة 
الرطوبة من �سدة الن�سوة، وال�سيهمية 
به كالرايات  تن�سر ري�سها وتلّوح  التي 
ف��ي اأع���ي���اد ال��م��ي��الد، وال��ب��رق��ي��ة التي 
ت���ت���دّرب ع��ل��ى رم�����وز م���ور����س وتترك 
والقاطعات،  بالنقاط  مملوءاً  العقل 
باالأيديولوجيا  الم�سَبعة  وال�سيا�سية 
وُتنكر حتى �سّن الياأ�س، والخاملة التي 
ال تتجاوب اإال اإذا اقتلعتها من جذورها، 
والدينية التي تفوح برائحة المعّطلين 
يوم ال�سبت، والثديية المك�سوة بب�سرة 
ف�سل  ط���وال  ُت�سبت  وال��ت��ي  خ��ارج��ي��ة 
ال�ستاء، والزورقية التي ت�سبه اليخوت 
والم�سابين  ل��ل��م��ن��ع��زل��ي��ن  وت���ن���ف���ع 
والمتنّوعة...  والجليدية...  بال�سرع، 
وال�ساحكة... وال�سوبر... )قد ال تنفع 

ال�... اإلخ هنا(.
فوطة الموت

كثيرة:  الأ�سياء  الكناية  الكلمة  ف��رج، 
حقل للحراثة، كهف للحب، ثقب في 

الماء، مثلث برمودا... 
بيتر  النم�سوي  الروائي  تحّدث  حين 
ه��ن��دك��ه ع���ن ان���ت���ح���ار وال����دت����ه، كتب 
احتماالت  ي��ق��ّدم  اأن  دون   - متعّجباً 
ارتدت  ان��ت��ح��اره��ا  �ساعة  اأن��ه��ا  كيف   -

�سرواَلْين فوق فوط عّدة. 
لكنه الفرج. ولكاأن الروح �ستخرج منه. 

لكاأنه النافذة.

الترجمة  �سدور  ع��ام  المقال  ه��ذا  ُكتب   )*(
من  اأي����اً  ل��ك��ّن  فرج"،  ل�"مونولوج  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سحف العربية لم يجروؤ على ن�سره.

في الليل اأو في ال�سوء، عن االإنترنت )توليف: مايا �سالم(.
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لطالما كان الفرج ملهم ال�سعراء، ولطالما كان كفياًل في اإل�ساق تهمة الخليع 
على ال�ساعر الذي ي�سفه، اأو ي�ستعمله في اأ�سعاره. لذلك بقيت الق�سائد 
الفرجية ق�سائد �سّرية، لكن �سهيرة. وهل اأدّل على ذلك من "الق�سيدة 
اأبيها: �ساعرها/  وع��دم معرفة  �سعرها،  روع��ة  اليتيمة"، وهي كذلك في 

���ت���ه م���ج�������سّ راٍب  ه���������ٌن  ل�����ه�����ا 
ف����اإذا ط��ع��ن��َت، ط��ع��ن��َت ف��ي لبٍد،

وْقُد ح�سوه  الم�سالك،  �سعب 
ين�سدُّ ي�����ك�����اد  ن������زع������َت  واإذا 

اأو ق�سيدة ُلبانة بنت عْجوان التي تقول فيها:
ه�������زب�������ٌر اإال  ِح�����������������ري  م����������ا 
�������س������ّي������ق������ه اهلل ق����������د  ف�������ه�������و 
فيٍل خ�����رط�����وم  راأى  ل�����و   ...

������ْه ������ُدمَّ �����س����ي����غ����ٌم َب��������ْك��������ٌر �������سُ
ف����������ال ُي���������������س�������ط�������اع زْح��������م��������ْه
����ْه ي���������س����ت����ج����مَّ اأن  �����������س����������ّره 

اأو قول �ساعرة اأعرابية في َهِنها:
حزابيْه َح����َزْن����ب����ٌل  َه����ِن����ي  اإّن 
ِب���َي���ْه َن����َب����ا  ف���وق���ه  ق����ع����دُت  اإذا 

َكب الُمحمرِّ فوق الرابيْه كال�سَّ
ك������������اأّن ف������ي داخ������ل������ه زالب�����ي�����ْه

اأو ق�سيدة عْمرة بنت الُحمار�س التي تتغّزل فيها بَفْرجها، وتعّدد اأطايبه:
الفِم رّي�����ان  اأخ���ث���م،  ح����ري  اإّن 
يم�ّس راأ�َس االأير م�سَّ الِمْحَجِم
االأج�سِم العظيم  بالُمْلك  وفاز 

�سيغِم ل����ي����ٍث  ج���ب���ه���ة  ك�����اأن�����ه 
��ًة ل��م يندِم م��ن ن���ال م��ن��ه م�����سّ
ُم�ْسلِم ك������ّل  ُت���ع���ج���ب  ول����������ّذٍة 
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ال اأحد، مثل جوزف حرب، يفعل ما فعل، اأو يكتب ما كتب.
"المحبرة" والقطع  ا�سمه  �سفحة   1725 في  �سخم  كتاب 
وق�سائد  اأب����واب،  تلو  واأب����واب  المقّد�س  الكتاب  غ��رار  على 
عناوينها،  لها  ال��ت��ي  االأب����واب  �سمن  ت��ت��وال��ى  وم��ق��ط��وع��ات 
ون�سو�س تاأّمالت واأفكار واأخالقيات ووقوف على الماآزق، 
�ساعراً  ي��ك��ون  اأن  ح��رب  وي��ح��اول  الكونية.  ال��ع��الم��ات  على 
ف��ي م��دى ه��ذه االأع��م��ال واأن يكون ك��ال��ع��ّراف ف��ي مواقفه، 
اال�ستفاقة  منذ  البدء،  منذ  مطروحة  مو�سوعات  متناواًل 
االأولى، كي ال نقول منذ التكوين. ويذهب مذاهب ال�ساعر 
يديه  بين  ما  على  وال�ساهر  والناثر  والفيل�سوف  والحكيم 
البوح،  اإلى �سياق من  وما يبحث عنه. وهذا البحث يقوده 
قّل  بغزارة  ب�سط ما لديه  واإل��ى  المعاني،  اإلى قاع  والنزول 
نتائج، من معطيات، من  هنالك من  ما  ويو�سل  نظيرها، 

مخارج، اإلى القارىء.
مو�سيقى  على  وال�سرد،  الغناء  لّذة  وهو  القراءة  ي�سبع من 
من البحور واالأوزان، الأن جوزف حرب يتوازن في كتاباته 
من  ولعّله  الخفية،  األ��ح��ان��ه  وف��ي  مناجاته  وف��ي  العميقة 
ي��دع مجااًل  ال��ط��وي��ل��ة، بحيث ال  االأن��ف��ا���س  ال��ق��ادري��ن على 
للرجوع، بل يغامر في م�سواره البعيد، يغامر وي�سقى ويحزن 

كّل الوقت، اأكثر مما يفرح اأو يبت�سم لبع�س الوقت.
وحرب بهذا االأثر النفي�س ال�سكل والم�سمون يكّرر تجربة 
في  نقطة  اإل��ى  يجوزها  واإن��م��ا  عنده،  ح��دود  فال  المدينة، 
اأحد  عند  ظهرت  اأن  ي�سبق  لم  والعربي،  اللبناني  التاأليف 

مثلما ظهرت عند جوزف حرب.
وحرب �ساعر في المقام االأول، وله منزلته في حركتنا، وله 
من قبل موؤّلفات تموج بالطرافة وبالعمق، وهنا اأي�ساً في 
"دار ريا�س  كتابه ال�سخم والجليل الطباعة وال�سادر عن 
ه��وى في  وع��ن  ع��ن قريحة  يبرهن  ب��ي��روت،  الرّي�س" ف��ي 
اإلى  الكتابة كالهما خ�سبان، وتلك ف�سيلة اأخرى، واإ�سارة 

اأن الرجل فاتح اآفاق.

بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.�ص. اأ. �ص



عبده وازن

يقّدم  ال��ع��دد  ه��ذا  "دفتر"  ف��ي 
ال�شاعرة  وازن  عبده  ال�شاعر  لنا 
بيزارنيك  األيخاندرا  الأرجنتينية 
ال�شاد�شة  في  انتحاراً  ق�شت  التي 
وُتعتبر  عمرها.  من  والثالثين 
اأميركا  �شعراء  كبار  من  بيزارنيك 

الالتينية والعالم. 

األيخاندرا بيزارنيك.
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الأرجنتينية  ال�شاعرة  اإق���دام  من  اأي��ام  قبل 
األيخاندرا بيزارنيك على النتحار في العام 1972 
اإنه اأفقي الوحيد".  كتبت تقول: "ُيطبق علّي الموت، 
الحلم  وكان  عمرها،  من  والثالثين  ال�شاد�شة  في  كانت 
بالموت انتحاراً راودها كثيراً في الحياة كما في الن�ّص. 
قبل عاَمْين من رحيلها حاولت النتحار وعجزت اأو جبنت 
ال�شامت  النتحار  به، فظّلت في حال من  الم�شّي  في 

والداخلّي.
"ال�سغيرة  ح��ت��ى ل���و ل���م ت��ن��ت��ح��ر ه���ذه ال�����س��اع��رة ال���ف���ري���دة، 
نف�سها  ت�سف  كما  ال�سحراء"  في  "ال�سامتة  اأو  المن�سية" 
كان ال بّد لالنتحار من اأن ي�سّكل مدخاًل رئي�ساً اإلى عالمها 
هاج�س  ال��داخ��ل��ي��ة.  وف�����س��اءات��ه  واأ���س��وائ��ه  بظالله  المتعّدد 
وكاأن  اأول��ى ق�سائدها،  اأن كتبت  الموت يحتّل كينونتها منذ 
اإلى  له،  وتاأجياًل  للموت  اإال مواجهة  تكن  لم  لديها  الكتابة 
اأن حانت �ساعته الماأ�سوية: "اأ�سمع طوال الليل نداء الموت، 
الليل  ط��وال  النهر،  ق��رب  ال��م��وت  اأغنية  اأ�سمع  الليل  ط��وال 
في  األ��ي��خ��ان��درا  تقول  يناديني"،  ال��ذي  ال��م��وت  �سوت  اأ�سمع 

اإحدى ق�سائدها.
وعلى رغم حياتها التي �ساءتها ق�سيرًة، تمّكنت األيخاندرا من 
اأن تنجز دواوين عّدة جعلتها في مرتبة ال�سعراء الكبار في 
االأرجنتين واأميركا الالتينية والعالم. اإنها �ساعرة كبيرة حقاً 
مع اأنها عبرت ب�سرعة وبال اأي �سو�ساء. كبيرة في �سمتها، 
في عجزها عن الكتابة، بل في اإ�ساءتها معنى "اال�ستحالة" 
ال�ساعر  التي هي الوجه االآخر لل�سعر، كما عّلمنا ماالرميه 
لكنها  قوله".  نريد  ما  البّتة  ه��ذا  "لي�س  تقول:  الفرن�سي. 
اإال  يبلغه.  اأن  ال��ق��ول  يمكن  م��ا  اأق�سى  تقول  اأن  ا�ستطاعت 
"الورقة  رهبة  المتوّلد من  العجز  اأزم��ة  تكن  لم  اأزمتها  اأن 
البي�ساء"، بل اأزمة العجز عن بلوغ المثال اأو تج�سيده. اللغة 
لم تخنها لحظًة وال ال�سعر وال الق�سيدة، ما خانها هو ذاك 
حلم  فيظّل  �سعرياً،  اأو  لغوياً  اأ�سره  ي�ستحيل  ال��ذي  المطلق 
الق�سيدة الذي ال يتحّقق. كتبت األيخاندرا براحة هي الوجه 
لكنها  والرموز،  وال�سور  لها  اأ�سل�ست  الكلمات  للقلق،  االآخ��ر 
طبعاً لم تكتب اإال ما يجب اأن ُيكتب. وقد تكون الكثافة اإحدى 
ميزات تجربتها، الكثافة التي تخت�سر في داخلها الكثير مما 
نف�سها:  �سائلة  الق�سائد  اإح��دى  في  تكتب  يقال.  اأو ال  يقال 
"اإلى اأين تقودها هذه الكتابة؟ اإلى الظلمة؟ اإلى اليباب؟"، 
لكن �سعرها وحده يجيب، �سعرها الذي هو نف�سها، هي التي 

لم تع�س على هذه االأر�س اإال �ساعرة.
ال معالم كثيرة ت�سنع �سيرة األيخاندرا، ال اأحداث وال وقائع. 
�سيرتها تكاد تكون خلواً من مالمح ال�سيرة. كّل ما في �سيرتها 
اأنها ولدت في بيون�س اأير�س، عا�سمة االأرجنتين عام 1936، 
بداأت الكتابة في الع�سرين من عمرها، در�ست االأدب والر�سم 
وعا�ست اأربعة اأعوام في باري�س ترجمت خاللها مختارات من 
�سعراء فرن�سيين من اأمثال: اأنطونان اآرتو، هنري مي�سو، اإيف 
بونفوا، اإيميه �سيزير... في العام 1972 اأنهت حياتها بعدما 
اإلى  ي�ساف  اأن  يمكن  ما  ولعّل  مقتاًل.  منها  اكتئابها  اأ�ساب 
اليهود الرو�س المهاجرين، والدها  اأن والديها من  �سيرتها 
اأما  ال�سديد.  االكتئاب  من  بحال  اأّم��ه��ا  واأ�سيبت  �ساباً  م��ات 
"البراءة  غربة" )1955(،  االأ�سّد  "االأر�س  فمنها:  دواوينها 
االأخيرة" )1956(، "المغامرات المفقودة" )1958(، "�سجرة 
ديانا" )1962(، "االأعمال والليالي" )1965(، "انتزاع حجر 

الجنون" )1968(، "جحيم المو�سيقى" )1971(.

تكتب  منزلها،  داخ��ل  العزلة،  ملوؤها  حياة  األيخاندرا  عا�ست 
وتنام قلياًل وت�ستقبل ب�سعة اأ�سدقاء كانوا يك�سرون عزلتها 
ال�سديدة. كانت ت�سع قرب طاولتها جملة لل�ساعر اأنطونان 

اأن يكون لدينا  اأواًل  "يجب  اآرتو تقول: 
رغبة في الحياة". وكانت تحفظ جملة 
كانت  م��ا  غ��ال��ب��اً  مي�سو  ه��ن��ري  لل�ساعر 
معاقون".  كّلنا  "نحن  وه���ي:  ت��رّدده��ا 
عنها  ي��ت��ح��ّدث  ال��ت��ي  "االإعاقة"  ه���ذه 
األيخاندرا  ل��دى  حقيقية  كانت  مي�سو 
عانت  فهي  ذه��ن��ي��ة،  اأو  روح��ي��ة  ولي�ست 
اأمام  جعلها  ال��ذي  ال��رب��و  مر�س  كثيراً 
االختناق. اأما االألم الذي كانت تختبره 
"كانت  وال���روح.  الج�سد  في  األماً  فكان 
األبرتو  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول  العالم"  ت��ت��اأّل��م 
تكتب  "اأن  وتقول هي:  عنها.  مانغويل 
هو اأن تمنح االألم معنى". هذا االألم ال 
الفيزيقية  الناحية  على  ق�سره  يمكن 
فح�سب، بل هو ي�سمل الداخل، ب�سفته 
اأو م��زاج��اً. االأل���م هذا  روح���اً واخ��ت��ب��اراً 
ال�سمت  ال�سمت،  ردي��ف  اأحياناً  ي�سبح 
الذي هو الموت والحياة واللغة نف�سها، 
على  يجب  حيث  اللغة  "لتكن  ت��ق��ول: 
اأّت���ح���د  ���س��م��ت/  ي���ك���ون/  اأن  ال�����س��م��ت 
بال�سمت...". وتقول اأي�ساً في ال�سياق 
دائمة  ذري���ع���ة  ع��ن��دي  "اللغة  ن��ف�����س��ه: 

لل�سمت".
داخل  اأ�سود  لوح  على  اأواًل  ق�سائدها  تكتب  األيخاندرا  كانت 
غرفتها ثم تخّطها الحقاً على االأوراق. هذه العادة الغريبة 
تف�سير.  اأي  تحتمل  ال  وق��د  التفا�سير،  م��ن  الكثير  تحتمل 
العتمة".  ف��ي  مرفوعة  ب�سكين  "اأكتب  تعترف:  فال�ساعرة 
االأبي�س  والطب�سور  العتمة هذه  اللوح يمثل  �سواد  ُترى هل 
نف�سها في  اأخ��رى متحّدثة عن  ال�سكين؟ تقول في ق�سيدة 
�سيغة المجهول: "ا�سمها ينتظرها/ في الجهة االأخرى من 
الليل". ولي�س من قبيل الم�سادفة اأن تختار جماًل ل�سعراء 
تراكل  وغ��ي��ورغ  نيرفال  دو  ���س��وداء مثل جيرار  اأم��زج��ة  ذوي 
تنقل  ق�سائدها.  مطالع  في  �سواهد  منها  لتجعل  و�سواهما 
عن االألماني تراكل: "على �سخور �سود/ تقفز، ثملة بالموت/ 
العا�سقة المتوّقدة، عا�سقة الريح". وتاأخذ عن ال�ساعر وليام 
اأنا/  "نقية  فتن جبران خليل جبران جملته:  الذي  باليك 

الأن الليل الذي اأ�سرني/ في قتامته القاتلة/ اختفى".
لي�س من الي�سير و�سف �سعر األيخاندرا اأو اإدراجه �سمن تيار 
اأو مدر�سة. �سعر كاأنه ُكتب ليكون خارج المدار�س والتيارات 
�سعر  نف�سه.  الزمن  ليكون خارج  ُكتب  كاأنه  بل  الموجات،  اأو 
معتكر بنقاء، �ساٍف و�سوداوي، هذياني في اأحيان حتى ليذّكر 
بال�سوريالية، وموجز حتى لتغدو ق�سائد كثيرة اأ�سبه بلقطات 
كثيفة و�سّفافة. ولعّل نظرتها اإلى �سعرها قد تعّبر خير تعبير 
عن تجربتها اإذ تقول: "خطرت لي فكرة عن نوع اأدبي يمكنه 
اأن يالئم ق�سائدي واأعتقد اأنه من نوع المقاربات". وتو�سح 
في ن�ّس اآخر اأن الق�سائد هي "مقاربات �سعرية". قد تكون 
على  ُتطلق  ال��ت��ي  ج���داً  الممكنة  ال�سفات  م��ن  ال�سفة  ه��ذه 
وال�سخرية  والعبثية  ال�سوفية  من  مزيج  فعالمها  �سعرها. 

ال�سوداء والروحانية وال�سوريالية والواقعية والتجريد... 
وفارغاً:  وكئيباً  م�سّوهاً  مكاناً  العالم  ترى  األيخاندرا  كانت 

"عالجني من الفراغ" تقول، اأو "الوالدة فعل مفجع" مذّكرًة 
بت�ساوؤم اأبي العالء المعري. لكن هذا العالم كان يثير فيها 
"معها  والعبث:  "الجذل" وال�سحك  يثير  ما  مقدار  القلق 

هي التي اأنا، معي اأنا التي هي والتي اأنا، بيني اأنا وهي التي 
الكثير،  األيخاندرا  ق��راأت  تملك ظّلي".  التي  اأن��ا، هي  اأظّنها 
قراأت ال�سعر العربي - االأندل�سي مثلما قراأت ال�سعر ال�سوفي 
االإ�سباني )القدي�س يوحنا ال�سليب، الراهبة خوانا( وال�سعر 
وهنري  ب��ات��اي  وج���ورج  ورام��ب��و  كيفيدو  وق���راأت  ال�سوريالي 
مي�سو واإيف بونفوا و�سواهم... وهوؤالء تركوا اأثراً ولو خفراً 
فيها. �سادقت الكاتب الفرن�سي اأندريه بيار دومانديازغ الذي 
لالآخرين  واأقراأها  ق�سائدك  دوم��اً  "اأقراأ  يقول:  اإليها  كتب 
اأوكتافيو باث )حائز  واأحّبها". و�سادقت ال�ساعر المك�سيكي 
"نوبل"( الذي و�سع مقّدمة لديوانها "�سجرة ديانا" �سارحاً 
وجه  في  "منت�سبة  ق��ائ��اًل:  االأ�سطورية  ال�سجرة  ه��ذه  رم��ز 
نقطة  ف��ي  وتجّمعها  اأ�سّعتها  دي��ان��ا  �سجرة  تعك�س  ال�سم�س، 
مركزية ُتدعى الق�سيدة التي تحدث دفئاً م�سّعاً قادراً على اأن 
يحرق واأن يذيب...". ولم يتواَن عن و�سفها بهذه ال�سجرة 
وال�سريع"  البارق  الخا�س،  �سياءها  تملك  "التي  ال�سّفافة 
والتي "ال ظّل لها". اأما ال�ساعر االأرجنتيني روبرتو خواريز 

فكتب عنها ق�سيدة عنوانها "في ذكرى األيخاندرا".
عّبرت ال�ساعرة األيخاندرا بيزارنيك هذا العالم بخّفة الظّل 
اأو البرق، لكنها تركت �سعراً حقيقياً، وق�سائد فريدة ت�سبهها 
كما  فارغة"  بكاأ�س  "الم�سافرة  هي  ووح�ستها  لطافتها  في 

ت�سف نف�سها.
مترجمة عن  �سعرها  المقابلة -مختارات من  ال�سفحة  في 
"دار  ال�سعرية" ال�سادر لدى  "االأعمال  الفرن�سية من كتاب 
اأك���ت �سود" )ب��اري�����س( م��ع م��ق��ّدم��ة الأوك��ت��اف��ي��و ب��اث واأخرى 
اإلى  االإ�سبانية  م��ن  الق�سائد  نقل  وق��د  مانغويل.  الألبرتو 

الفرن�سية �سيلفيا بارون �سوبرفييل وكلود كوفون.
عبده وازن
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زمن
اإلى اأولغا اأوروزكو

ال اأعرف من الطفولة
اإال خوفاً م�سّعاً
ويداً تجذبني

نحو �سّفتي االأخرى.

طفولتي وعطرها،
عطر ع�سفور متمّلق.

اأزرق
يداي تنبتان في المو�سيقى

وراءها االأزهار

ولكن االآن
اك، اأيها الليل لماذا اأتق�سّ

لماذا اأنام مع موتاك؟

ل �شيء
الريح ترقد في جرحي

الليل ي�ستجدي دمي.

حّج
اإلى اإليزابيث اأزكونا كرانول

ناديت، ناديت مثلما تنادي
الغريقة ال�سعيدة
االأمواج المعّذبة

التي تعلم اال�سم الحقيقي
للموت.

ناديت الريح،
ب���ح���ُت ل��ه��ا ب��رغ��ب��ت��ي ف���ي اأن 

اأكون.
لكّن ع�سفوراً ميتاً
يحّلق نحو الياأ�س
و�سط المو�سيقى

عندما تقطع
�ساحرات واأزهار

يد ال�سباب
يموت ع�سفور يدعى اأزرق.

هذه لي�ست العزلة بجناَحْين
ولكن �سمت ال�سجينة،

الع�سافير  ����س���م���ت  ول����ك����ن 
والريح،

ول��ك��ن ال��ع��ال��م ال��ُم�����س��ت��اء من 
�سحكي

ح���������ّرا����������س  اأو 
الجحيم

يمّزقون  ال��ذي��ن 
ر�سائلي

ناديت، ناديت
ناديت اأبداً.

�شجرة ديانا
)مقاطع(

قفزت من نف�سي 
حتى الفجر

ت��������رك��������ُت 
ج�������س���دي 
ع�����������ل�����������ى 
م����ق����رب����ة 
م������������������������ن 

ال�سوء
وغ����ّن����ي����ت 
ما  ح������زن 

يولد
*

����س���يء  ال 
����������س���������وى 

العط�س
وال�سمت

ما من لقاء

احتر�س اأّيها الحّب احتر�س
من ال�سامتة في ال�سحراء

الم�سافرة بكاأ�س فارغة
احتر�س من ظّل ظّلها

*
اأن اأ�سرح بكلمات هذا العالم

اأّن مركباً انطلق مّني حاماًل 
اإّياي

*
تعرفه  ���س��يء  ال  اإن���ه���ا  ت��ق��ول 

ع��ن ال��خ��وف ع��ن ال��م��وت عن 
الحّب

الموت  ت���خ���اف  اإن����ه����ا  ت���ق���ول 
والحّب

تقول اإّن الحّب هو الموت هو 
الخوف

الخوف  ه��و  ال��م��وت  اإن  تقول 
هو الحّب

تقول اإنها ال تعرف

)معر�ص غويا(
ثقب في الليل

يجتاحه فجاأة مالك
*

تبتعدين عن االأ�سماء
مقتفية �سمت االأ�سياء

*
منطقة  ك������ّل  وراء  م�����ا  ف�����ي 

محّرمة
مراآة ل�سفافّيتنا الكئيبة

ع�ّشاق
م��ن��اأى عن  ف��ي  لي�ست  زه����رة 

الليل
ج�سدي االأبكم

يتفّتح
الرهيف  االإل����ح����اح  ف���ي 

للندى

لقاء
اأحدهم يقع في ال�سمت 

ويهجرني.
لي�ست  االآن  ال�����وح�����دة 

وحيدة.
تتحّدثين كما الليل

ن���ف�������س���ك كما  ع�����ن  ت���ن���ب���ئ���ي���ن 
العط�س.

معنى غيابه
اإذا تجا�سرت اأنا

على النظر والكالم
فاإنما بظّله

متوّحدة بلطافة
با�سمي

هنالك بعيداً
في المطر
في ذاكرتي

بوجهه
الذي يحترق في ق�سيدتي

وُي�سيع بال�سحر
عطر

وجٍه محبوٍب مفقوٍد

فردو�ص اأخ�شر
كم غريبًة كنُت

ع��ن��دم��ا ف���ي ج����وار االأ����س���واء 
البعيدة

ج���م���ع���ت ك���ل���م���ات ن���ق���ّي���ة كل 
النقاء

ال�سمت  م���ن  األ����وان����اً  الأخ���ل���ق 
الجديد

قبل
اإلى اإيفا دورل

غابة مو�سيقى
الع�سافير تر�سم في عينّي

اأقفا�ساً �سغيرة

قلب الموجود
ال ت�سّلمني

الكئيب  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����س��ف  ي���ا 
جداً

البي�ساء  ال���ظ���ه���ي���رة  اإل��������ى 

النج�سة

�شمت
الموت مجاور دوماً.

اأ�سمع كالمه.
ال اأ�سمع اإال نف�سي.

�شراج اأ�شّم
وكثيف  ي��ل��ه��ث��ون  ال���غ���ائ���ب���ون 
بلون جفني  الليل  الليل.  هو 

الميت.
الليل.  اأ���س��ن��ع  ال��ل��ي��ل  ط����وال 
طوال الليل اأكتب. كلمة كلمة 

اأكتب الليل.

افتداء
اإلى اأوكتافيو باث

الليلك  ح��دي��ق��ة  دائ���م���اً  اإن���ه���ا 
ال��ج��ه��ة االأخ����رى للنهر.  ف��ي 
اأبعيدة هي  ال��روح:  �ساألت  اإذا 
الجواب:  �سيكون  الحديقة؟ 
االأخ�����رى للنهر،  ال��ج��ه��ة  ف��ي 
ل��ي�����س ال��ن��ه��ر ه�����ذا، ب���ل ذاك 

الذي هناك.

"اأنا�شيد  م���ث���ال  ع��ل��ى 
مالدورور"

حقل  ي�ستعل  ف�ستاني  تحت 
اأزه��ار جذلة مثل اأطفال  من 

منت�سف الليل.
ل����ه����اث ال���������س����وء ي����ه����ّب في 
ع��ظ��ام��ي ع��ن��دم��ا اأك��ت��ب كلمة 
كلمة  اأو مثول،  كلمة،  اأر���س. 
تليها حيوانات عطرة، حزينة 
كاالنتحار.  جميلة  كنف�سها، 
كلمة تحّلق فوقي مثل �ساللة 

من �سمو�س.

ف�����ي ت���م���ام 
الفقدان

ق����������������ى  ال����������������رُّ
ت��ت�����س��اع��د من 
ق�سيدة  ق��ل��ب 
لي�ست مكتوبة 
اأتكّلم  الأح����د. 
ال�سوت  م�����ع 
ال������������������ذي ه����و 
ال�سوت  وراء 
نغمات  واأن�سئ 
ال����������ب����������ك����������اء، 
ال�������س���ح���ري���ة. 
ن���ظ���رة زرق�����اء 
ت�����������������س��������ف��������ر 
ق���������س����ي����دت����ي 
ب�����ه�����ال�����ت�����ه�����ا. 
الحياة،  اأيتها 

ر�سوم اأطفال.

ر�سوم الأليخاندرا بيزارنيك.
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حياتي، ماذا فعلت بحياتي؟

النظر اإلى الع�شب محّرم
اأّي���ه���ا ال��ت��م��ث��ال ال���ع���اري بين 
اأ�سعلوا  ل���ق���د  االأن�����ق�����ا������س. 
ال��واج��ه��ة ت��ارك��ي��ن اإّي�����اك في 
���َع���ة م���الك م��ت��ح��ّج��ر. ال  ِو����سْ
اأت���خ���ّي���ل: م���ا اأق���ول���ه ه��ن��ا هو 
طبيعة  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة،  م��ح��اك��اة 
اأت��ك��ّل��م ع��ل��ى نف�سي  ���س��ام��ت��ة. 

طبيعياً.

مل�شق
اأجهدت نف�سي كثيراً

الأتعّلم اأن اأقراأ
في دموعي

حبور
ال�سمت.  في  �سقط  ما  �سيء 

ج�����س��دي. كلمتي  م���ن  ن��غ��م��ة 
لكنني  "اأنا"،  كانت  االأخ��ي��رة 
الفجر  ع���ل���ى  اأت����ك����ّل����م  ك���ن���ت 

الُم�سرق.

الخطى ال�شائعة
كان �سوء من قبل

في لغتي التي ولدت
ع����ل����ى ب����ع����د خ���ط���وت���ي���ن من 

الحّب.

ليٌل م�سرٌع. ليٌل مثوٌل.

في عيد ميالدك
وجهي،  ال����وج����ه،  ه�����ذا  ت���ل���قَّ 

�سامتاً، م�ستعطياً.
اأ�ساألك  الذي  الحب  تلقَّ هذا 

عنه.
تلقَّ ما هو اأنت فّي.

الفاقة
ال اأعرف الع�سافير،

ال اأعرف تاريخ النار.
ولكن اأظن اأن عزلتي �ستكون 

لها اأجنحة.

اأرمدة
لقد قلنا كلمات

لنوقظ  ق����ل����ن����اه����ا  ك����ل����م����ات 
الموتى،

كلمات لن�سعل ناراً،
نجل�س  اأن  ي��م��ك��ن��ن��ا  ك��ل��م��ات 

بينها
ونبت�سم.

لقد اخترعنا موعظة
الع�سفور والبحر،

موعظة الماء،
موعظة الحّب.

لقد ركعنا
وعبدنا ُجَماًل طويلة

مثل تنهد النجمة
ُجَماًل مثل االأمواج

ُجَماًل ذات اأجنحة

لقد اخترعنا اأ�سماء جديدة
للنبيذ وال�سحك،
للنظرات ودروبها

الرهيبة.

االآن وحدي اأنا
- كمثل امراأة بخيلة تهذي

على جبل من ذهب -
�سوب  ال����ك����ل����م����ات  م���ط���ل���ق���ة 

ال�سماء،
لكنني وحدي

وال اأقدر اأن اأقول لمحبوبي
اأعي�س  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ات  ه���ذي 

لها.
ترجمة: ع. و

nakd@alghaoon.com
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حدث هذا منذ نحو ع�سرين 
عاماً: اللقاء الم�سوب برغبة 
اإلى  ال���ت���ع���ّرف  ج��ام��ح��ة ف���ي 
القديمة  الكتب،  من  متفّرقة  اأ�سكال 
باأوراقها المقتربة من اللون االأ�سفر، 
اّتقاًء  نايلون  باأكيا�س  المغّلفة  تلك  اأو 
للتلف، اأو تلك ال�سادرة حديثاً اأو قبل 
لعالقة  المنذور  اللقاء  قليلة.  اأ�سهر 
الجميلة،  ب��االأ���س��ي��اء  م��ل��ي��ئ��ة  ط��وي��ل��ة، 
والموت  والخراب  البوؤ�س  اأنهار  و�سط 
التي  وال���ع���ن���ف وال���ق���م���ع وال����ت����خ����اذل، 
الخروج  على  ال�سابقة  المرحلة  زّنرت 
ن��ف��ق الحرب  م���ن  ل��ل��ب��ن��ان  ال���م���زّي���ف 
ال�سلم  �ساحة  اإل��ى  اللبنانية،  االأهلية 
اله�ّس والمنقو�س، والتي �سيطرت على 
اأي�ساً. اللقاء  المراحل الالحقة كلها، 
با�ستثناء  كّلها،  االأ�سئلة  على  المفتوح 
تلك التي �سّكلت مقتاًل حقيقياً للبلد 
ومجتمعه: اأ�سئلة المذهب والطائفة. 
حينها،  ب��دت،  �سداقة  ��د  ال��م��ولِّ اللقاء 
االحترام  م��ن  ط��وي��ل  ل��م��دى  تاأ�سي�ساً 
على  الفائقة  القدرة  من  كما  والثقة، 
نقا�س �ساخب ال يوؤّدي اإلى تدمير، بل 
اأي  والمعرفة،  ال��وع��ي  م��ن  اإل��ى مزيد 

اإلى مزيد من ال�سداقة. 
اإنه اللقاء الطالع من �سدفة االنتماء 
الحمرا:  �سارع  اأي  واح��د،  �سارع  اإل��ى 
على  وّزع���ه���ا  ك��ت��ب  ب�"ب�سطة"  ه����و، 
ر�سيف "الكّبو�سية"، قبل اأن ُيفَر�س 
هو  "فان" م��ح��ّم��ل،  اإل���ى  نقلها  عليه 
ل��ق��ّراء �سغوفين  اأي�����س��اً، ك��ت��ب��اً وح��ّب��اً 
وح��ق��ي��ق��ي��ي��ن، ي��اأت��ون��ه م���ن ك���ل حدب 
وبحثي  الدائم  بقلقي  واأن��ا،  و�سوب؛ 
ال���ي���وم���ي ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال���ب���ق���اء خ���ارج 
الحدود المر�سومة على االأر�س وفي 
الذات. هو، بحيويته التي ال تن�سب، 
ال  ن��ق��ا���س  اإل����ى  "االأبدّي"  وب�����س��ع��ي��ه 
ي�ست�سلم اإلى ياأ�س، واإن ت�سّلط ال�سقاء 
واالإحباط؛ واأنا، باإرادتي المتوا�سعة 
ف��ي اأن ي��ك��ون ال�����س��ارع ام���ت���داداً الأفق 
في  العي�س  وط���اأة  م��ن  �سغير  ت��ح��ّرر 
ك��ن��ف ع��ائ��ل��ة وب��ي��ئ��ة م��غ��ل��ق��ت��ي��ن اأم����ام 
االآخ�������ر. ه����و، ب���ق���درت���ه ع��ل��ى اإخ�����راج 
االأقّل،  على  االبت�سامة  اأو  ال�سحكة، 
األ��م؛ واأنا،  اأو  اأو قهر  من داخ��ل حزن 
الموّزعة  ك��ت��ب��ه  اإل�����ى  ب��ا���س��ت�����س��الم��ي 
ُفتح  جديداً  ف�ساًء  ك��اأن  وهناك،  هنا 
اأم���ام���ي، الأن���ه���ل م��ن��ه م���ا ت��ي�����ّس��ر من 

معرفة منفل�سة في تلك الكتب.
النهاية  ق��ب��ي��ل  االأول  ال���ل���ق���اء  ح�����دث 
التي  االأه����ل����ي����ة،  ل���ل���ح���رب  ال���م���زع���وم���ة 
�سفوف  في  علمانّي  كمنا�سل  هّم�سته 
ي�سارية، الأنها غرقت في الدم الطائفي، 
والتي جعلته اأكثر الت�ساقاً بعالم اأرحب 
الذي  ه���و  ال��ك��ت��ب،  ع��ال��م  اأي  واأج���م���ل، 
قبل  وال�����س��ح��اف��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  ف��ي  ا�ستغل 
"الأن  الكتب،  اأن ينخرط في مهنة بيع 
كانتا  كما  تعودا  لم  وال�سحافة  الكتابة 
الحمرا.  �سارع  التقيته في  قبل ذلك". 
التاريخ  وال  االأول،  ال��م��ك��ان  اأذك�����ر  ال 
المحّدد. هناك تفا�سيل جانبية يلتهمها 
الن�سيان، اأمام قّوة ال�سداقة التي تجد 
بينه  القائمة  العالقات  في  لها  مّت�سعاً 

نديم جرجورة

"المثقفين"  م��ن  "زمرة"  وب��ي��ن 
الذين  وال�����س��ب��اب،  المخ�سرمين 
ي��اأت��ون��ه ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ك��ت��اب اأو 
اأو  معلومة  ع��ن  ل�����س��وؤال  اأو  اأك��ث��ر، 
ع��ن م��الذ يقيهم  اأو بحثاً  م��رج��ع، 
اأني  ف��ق��ط،  اأذك����ر،  ال��ي��وم��ي.  ق�سوة 
التقيته ذات مّرة لتحقيق �سحافي 
الثاني  ت�����س��ري��ن   5 )"ال�سفير" 
االأول������ى  ال����م����ّرة  وك����ان����ت   ،)1991
مناخ  فيها  يخّيم  التي  واالأخ��ي��رة، 
اإلى  ط��وي��اًل،  اختفى  بحت،  مهنّي 
موقف  ف��ي  معه  نف�سي  وج��دت  اأن 
مماثل، عندما اأردت اإجراء تحقيق 
ال�سخ�سيات  عالقة  ع��ن  �سحافي 
الوثائقية  ل����الأف����الم  ال���م���خ���ت���ارة 
واأثناء  اإن��ج��ازه��ا  قبل  بمخرجيها، 
ت�����س��وي��ره��ا وب���ع���د االن���ت���ه���اء منها 

وعر�سها، اإذ كان اإحدى 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات 
الوثائقي  ال��ف��ي��ل��م  ف���ي 
للمخرج  "جنوب" 
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ن������زار 

ح�سن.
ب������ي������ن ال����م����وق����ف����ي����ن 
اإذا  "الر�سميين"، 
با�ستخدام  ل���ي  ���ُس��م��ح 
بدت  ال���ت���ع���ب���ي���ر،  ه�����ذا 

التي  ال���م���ت���ن���ّوع���ة،  ال���ع���الق���ات 
ن�سجها ع�سام عّياد بالمحيطين 
ُيظّللها  خ�����س��ب��ة،  م�����س��اح��ة  ب���ه، 
اأجمل  ع���ل���ى  ف��ت��ن��ف��ت��ح  ك����ت����اب، 
مخّيلتي،  ف�����ي  ال����ل����ح����ظ����ات. 
ارتبطت �سورته ب�سارع الحمراء 
و�سيارة  "الكبو�سّية"  ور�سيف 
ال�"فان". احتار مراراً اإزاء مكان 
في  اأحمق  اأ�سلوباً  الأن  اإيقافها، 
نب�سها  لقوانين  مجتزاأ  تطبيق 
باهتة،  دف����ات����ر  م����ن  ال���ب���ع�������س 
جعلته يبحث دائماً، في االأعوام 
النهاية  على  الالحقة  القليلة 
االأهلية،  ل��ل��ح��رب  ال��م��زع��وم��ة 
ال�سارع  في  متفّرقة  اأمكنة  عن 
اإلى  ال�سيارة  يحّول  كي  نف�سه، 
ولنقا�س  ال��ك��ت��ب،  ل��ب��ي��ع  م��ك��ان 
متنّوع مع اأ�سدقاء، 
�سغير  ح��ّي��ز  واإل�����ى 
لكنه  ال������ح������ج������م، 
العالم  على  مفتوح 
حافظ  الأن�����ه  ك���ّل���ه، 
ع������ل������ى ح������ّري������ت������ه، 
الم�ستّلة من قناعة 
ب��اأن الحّرية  اأك��ي��دة 
ث����ق����اف����ة ُت����م����اَر�����س 
ولي�ست  ي����وم����ي����اً، 

ي��ف��ت��ر���س��ون مكاتب  الأن���ا����س  ت��ن��ظ��ي��راً 
اأ�سبه  عنق  ربطات  وي��رت��دون  مكّيفة، 
االنق�سا�س  تخ�سى  م�سنقة  بحبال 
بالقبح  ��ن��ون  م��ح�����سّ الأن���ه���م  ع��ل��ي��ه��م، 
اإلى  مكان  م��ن  ينتقل  ظ��ّل  والف�ساد. 
اآخ����ر، وُي��ع��ان��د ح��ق��داً ُي���واَج���ه ب��ه وال 
ي��ع��رف ���س��ب��ب��اً ل���ه، وي���ق���ارع ظ��ل��م��اً من 
دون اأن يخ�سع البتزاز اأو اإغراء، على 
من  ال�ساحقة  الغالبية  ع��ادة  نقي�س 
من  المتفّرقة  ال��ث��ورات  "منا�سلي" 
يقعون  م�ساريع،  اأو  محرومين  اأج��ل 
�سريعاً في قب�سة الت�سّلط والفا�سية، 
الفاح�س  ال���غ���ن���ى  اأف�����خ�����اخ  ف�����ي  اأو 

واال�ستبداد الدائم.
ا�ستتّب به االأم��ر في دكان �سغير في 
الذي  المبنى  خلف  يمّر  �سّيق،  �سارع 
اأن  ق��ب��ل  "ويمبي"،  م��ق��ه��ى  اح��ت�����س��ن 
حّولت  متوّح�سة،  راأ�سمالية  تجرفه 
اإل��ى محاّلت  اأج���زاًء ع��ّدة من ال�سارع 
ومقاٍه  وم��ج��وه��رات  الأل��ب�����س��ة  فخمة 
معولمة. دكان ع�سام عّياد، بتوا�سعه 
ف�سائه  واّت�������س���اع  م�����س��اح��ت��ه  و���س��ي��ق 
�ساحبه،  وح�������س���ور  ك��ت��ب��ه  ورائ����ح����ة 
اإل���ى م��وق��ع ي�ستحيل  ���س��ري��ع��اً  ت��ح��ّول 
وعالمه  ومكانته  الرجل  محّبي  على 
اأاّل يزوره مّرة في اليوم، اأو األف مّرة 
في االأ�سبوع. ت�ساأله عن مرجع يفيد 
اأكثر من  في م�ساألة، فيعثر لك على 
الوقت  ب��ع�����س  وي�����س��ت��م��ه��ل��ك  ع���ن���وان، 
المطلوبة.  ال��ن�����س��خ  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اأو ذاك، عند  الكتاب  ي�سع جانباً هذا 
اأن فالناً  ُي����درك  ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه، الأن���ه 
م��ه��ت��ّم، ف��ال ب��اأ���س ف��ي ان��ت��ظ��اره اأياماً 
يبيع  ع��ل��ي��ه.  وي��ط��ل��ع  ي��م��ّر  ك��ي  قليلة 
ثمنه،  دفع  ي�ستطيع  ال  لمثقف  كتاباً 
على  يح�سل  اأن  قبل  فينتظر طوياًل 
حّقه، من دون اأن ُيبدي اإزعاجاً، اأو اأن 
ُيعّبر عن �سيق. ُيدرك، تماماً، معنى 
الحاجة اإلى االختيار: بين كتاب ُيلّح 
المرء عليه، وب�سعة قرو�س ال يتمّكن 
م���ن ال��ت��خ��ّل��ي ع��ن��ه��ا الأج���ل���ه. غ��ي��ر اأن 
رحابة �سدر ع�سام عّياد، وقدرته على 
اإ�ساعة مناخ األيف من الحب والتوا�سع 
والرغبة الدائمة في ال�سعادة والتمّرد 
والمواجهة، كفيلٌة كّلها في اأن تح�سم 
اإذا  ب��اأ���س  وال  اأواّل،  ال��ك��ت��اب  ال��خ��ي��ار: 
اأن  عّياد،  عند  ف��االأه��ّم،  الدفع.  تاأّخر 
اإ�سافة  اأو  للروح،  �سفاًء  الكتاب  يكون 
حين  ف��ي  مفيدة؛  ت�سلية  اأو  معرفة، 
اأن المال مقبٌل، ال محالة، واإن تاأّخر 

قلياًل اأو كثيراً.
ل��م اأت��ج��ّراأ ي��وم��اً على ���س��وؤال��ه: كيف 
تح�سل  ل��م  اإذا  ال��ع��ي�����س،  ت�ستطيع 
ع��ل��ى ث��م��ن ال��ك��ت��ب ال��م��ب��اع��ة، عند 
اإذا  عّما  �ساألته  اأن��ي  غير  بيعها؟ 
اأّم���ن���ت ل��ه ت��ج��ارة ال��ك��ت��ب، التي 
باأ�سعار  ن�سر  دور  من  ي�ستريها 
كافياً.  م��دخ��واًل  اأح��ي��ان��اً،  مرتفعة 
ال  اأن��ه��ا  فلو  "بالطبع.  ي��وم��ه��ا:  ق��ال 
توؤّمن لي مردوداً معقواًل، لما اأكملت 
"وعلى  اأ�ساف مبا�سرة:  فيها". لكنه 
ال��رغ��م م��ن ذل��ك، ف��اإن ه��ذا العمل ال 
للكتابة" التفّرغ  اأريد  ُيعجبني، الأني 
)التتّمة �ص 19(

كفاية  نحيفاً  تكن  لم  واإذا  اإليها،  تنزل  درج��ات  بب�سع 
كنت  اإذا  االأول��ى  وللوهلة  م��وارب��اً.  �ستم�سي في ممّرها 
"مكتبة  اإنها  ة مقتل الجاحظ �ستتتذّكرها.  تعرف ق�سّ
عّياد" في زاروب الويمبي ب�سارع الحمراء. المكتبة التي 
تن�ّسق عبق ُكُتبها الجميع، ووقف اأمام رفوفها الجميع، 

واأغوت الجميع. 
هذه  في  ج��رج��ورة  نديم  الزميل  يوّجهه  ال��ذي  ال�سكر 
َدْين  هو  المكتبة(  )�ساحب  عّياد  ع�سام  اإل��ى  ال�سفحة 
بائع  عّياد  يكن  لم  تاأديته.  الحمراء  �سارع  مثقفي  على 
تكن  لم  كما  منه،  ن�ستعيرها  اأو  ن�ستريها  قديمة  كتب 
مكتبة  م��ج��ّرد  ق��ب��ل(  م��ن  البرتقالي  ف��ان��ه  )اأو  مكتبته 
المكتبة  �سبهة  ف��ي��ه��ا  ك��ان��ت  ف��ق��د  واال���س��ت��ع��ارة.  للبيع 
ال��خ��ا���س��ة. ك��ان��ت ع��ال��م��اً وم��ل��ج��اأ وم�����الذاً. ك��ان��ت مقهى 

عّياد  وك��ان  بالجلو�س.  لك  ي�سمح  وال  القهوة  يقّدم  ال 
االأل�سق  �ساعرها  الحمراء.  لر�سيف  المجازي  ال�ساعر 
والورق  وال��ق��راءة  بالكتب  عّياد  اإيمان  جلدها.  من  بها 
اأ�سبه باإيمان المتدّينين، فما اأن تقول له: انخف�س عدد 
الحقيقيون لم ينخف�س  القّراء  القّراء، حتى يجيبك: 
عددهم، لكن الذين كانوا ي�سترون الكتب للوجاهة كّفوا 

عن ذلك ب�سبب �سوء الحال االقت�سادية في البلد!
اليوم ُيفاجئنا عّياد باإ�سداره ديوان �سعر. يفاجئنا باأنه 
�ساعراً  يكون  اأن  يريد  لذلك  المجاز،  �سئم مطارح  قد 
"ر�سمياً" بق�سائد �سغيرة وحاّرة كالفلفل البلدي الذي 

اّتخذه عنواناً. 
قالها نديم، ونعيد قولها: �سكراً ع�سام عّياد.

"الغاوون"



علي ح�شن الفّواز
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ال�شاعر وحده يفّرط في الحياة دونما اأ�شئلة، لأنه ُيدرك لعبتها ال�شّرية واأفقّيتها المرّوعة، لذلك يمار�ص اإزاءها التوح�ص وال�شغب والتوّغل، ربما لتمنحه ع�شبتها القديمة التي اأ�شاع جلجام�ص من اأجلها �شهواته. جان 
دمو ال�شاعر العراقي الذي مات احتجاجاً على الوطن ال�شيا�شي والمنفى الجغرافي لأنهما �شنعا اأزمته ومطرودّيته، مار�ص هذا الفعل باإفراط. بدّد الحياة من حوله، بعثرها كاأوراق حقيبة مهملة، لم يقتنع بالزمن 
الأخالقي الذي يوؤطر الكائن بالآخرين واأ�شيائهم )ال�شلطة، ال�شارع، المقهى، مركز ال�شرطة، الفندق، المراأة، الحزب(، كل ما يوؤمن به هو عالقة كائنه بكينونته، تلك التي ُت�شمر وجعاً خفياً اأو �شوتاً يكتم هو�شه تحت 

جلد ُمباح لأوهام العابرين. كان ي�شخر بمرارة، ي�شحك احتجاجاً اأو توّهماً، لغته تبدو كالماً منثوراً دونما اأقنية تدفعها اإلى المعاني اإلى الو�شوح اإلى ال�شاأن العمومي.

يعتني اليوم 
بمفرداته،

يتدّلى ك�سماٍء
كجر�ٍس تحت الل�سان

وي�ستمّر على الطريق 
كحاّفة.

ِك�َسٌر  في لون المكان،
حائٌط يبالغ في 

بيا�سه
لُيخفَي ممّراً 

ك�ساقية.

تراُب اأعتابكْم كحٌل 
الأعيننا

فكيف عن بابكم نناأى 
ونبتعُد

ْر ما  فهاِت اأمرَك، قرِّ
تريد لنا

واأين، اأين �سواكم غايًة 
َنِجُد؟

اآخر الليل تاأتي 
تعود اإلينا 

كاأنك �سوء تاأّخر 
عن موعد لالأفوْل 

تعود اإلينا لتن�سر 
بع�س تباريحك 

الحالمات 
على ما عهدَت لنا 

من طلوْل

االإن�����س��ان ف��ي ج���ان دم���و اأكثر 
ح�����س��وراً م���ن ال�����س��اع��ر الذي 
"ي�سفن"  اأن  دون  ي���ك���ت���ب 
الكلمات  وك��اأن  ال�سعراء.  ع��ادة  هي  كما 
مكّد�سة على فمه، تنزلق كلما اأراد لها اأن 
تكون مناورة �سعرية. قيل اإنه عا�س مع 
بول�س،  كركوك" )�سركون  "مجموعة 
يو�سف  ال��راوي،  موؤّيد  العزاوي،  فا�سل 
الحيدري، �سالح فائق، جليل القي�سي( 
دون اأن يتوّرط معهم في �سناعة الوعي 
الم�ساد، اأو م�ساركتهم في اكت�ساف طرق 
الطريق  اكت�سف  لقد  للحرير.  اأخ���رى 
بنوع  اإل��ى ج�سده، تمّرد عليه  مخت�سراً 
من المازو�سيا، منحه طقو�ساً هائلة من 
والق�سوة،  والن�سيان  وال�سكرات  اللّذات 
اأي عالقة ع�سوية  �ساأن له ب�سناعة  ال 
م��ع ال��خ��ارج - ال��واق��ع ال���ذي ل��م ياألفه 
ك��ل م��ا يعرفه عنه  اإل��ي��ه.  ول��م يطمئن 
ووجوه،  ومقاٍه  و�سوارع  زوايا  مجموعة 
وحدها هذه الكائنات - االأقنعة تعرفه، 
تر�سد يومياته وتحّوالته ونومه، لكنها 

خذلته حينما تركته وحيداً يموت:
"نحو العبور ميتاً

اأ�ساهم في تطوير االأ�سبوع 
اأ�سجن نف�سي في ميناء ال�سرير

اأ�ستطرف ق��دوم ال��رم��ل، ون��واح��ه في 
جذور جبهتي".

في الق�سيدة ال يتوّهم جان دمو �سكاًل 
الموت  ثيمة  ي�سع  بل  للحياة،  �سائاًل 
الثيمة  وه����ذه  ن��ح��وه،  يعبر  ج���وه���راً، 
داخلي  ه��و���س  ع���ن  تك�سف  ال��ت��اأّم��ل��ي��ة 
القا�سية  ال��ح�����س��وري��ة  رغ���م  ب��ال��ح��ي��اة 
للموت، اإذ ي�سع دمو اللغة �ساهداً على 
ي��وم��ّي عالق  ال��ه��و���س، فهو كائن  ه��ذا 

بالوقت من دون االإفراط به �سحواً.
جان دمو ال�ساعر الوحيد الذي نقراأه 
بق�سدية وا�سحة، نحاول فّك ال�سيفرا 

ال��ل��غ��وي��ة ال���ت���ي ي��د���ّس��ه��ا دون 
تخطيط، ربما نعثر بق�سديتنا 
المريبة على اأ�سرار هذا الوجع 
الهروب  ه��ذا  اأ���س��رار  العميق، 
المرّوع من الوقت. يقول في 

تدوين �سيرة اأوجاعه:
باالألغام  م��ف��ع��م  ب��ق��ل��ب  "عا�س 

طوال حياته
في �سيف كّله اأ�سرار وطال�سم 
الجرح  مياه  تحت  اأن  اكت�سف 

كناراً
ب��اأن في ال�سحراء  ال تخبروه 

�سحراً
فقد عرف ذلك بعد طفولته 

والموت  ال�سراب  اإن  له  قولوا 
واحد

واإن الحياة لي�ست ولن يكون لها اأكثر 
من وجَهْين:

وجَهْين اأ�سفَرْين بائ�َسْين، ولكن قولوا 
له، اأي�ساً، اإن الم�ستقبل ال اأ�سداء فيه 

اإاّل في الغياب
كان يحب اأن يحب".

حاول جان دمو دائماً اأن يفر�س الكثير 
من هواج�سه في الكتابة؛ خارجها يبدو 
اقتراح  يمكنه  ال  م���ط���روداً،  بوهيمياً 
ح��ل��ول لعالم ي���درك ف��ي ق���رارة نف�سه 
اإلى الغياب. البع�س يقول  اأنه ينحدر 
�سحرياً  �سندوقاً  يملك  دم��و  ج��ان  اإن 
ال  فهو  والكلمات،  الطيور  منه  تخرج 
يعرف اأن يهند�س العالم من حوله، ال 
يعرف اأن ي�سع اأ�سابعه دون عبث على 
طاولة، االآخ��رون هم الذين ي�سنعون 
وهمهم  ب�سبب  ل��ه  الخفي�سة  ال�سماء 
اأ�ساطير  اإل���ى  اأن��ه��م ف��ي حاجة  ال��دائ��م 
ي���وم���ي���ة. ف��ه��ل ك����ان ج����ان دم����و فعاًل 
الكثيرون  اأ�سطورة يومية يعّلق عليها 
مرارات وحكايات قد ال تحدث، المهم 

اأن جان دمو هو م�سعل حرائقها.
�سعرية  ق����راءة  اإع����ادة  اأردن����ا  اإذا  لكننا 
ج�������ان دم�������و ب����ع����ي����داً ع�����ن اأ�����س����ط����ورة 
ال�سعرية  ه��ذه  اأن  الكت�سفنا  اليومي، 
والعمق،  ال��ج��ّدة  م��ن  الكثير  ت��خ��ت��زن 
�سناعة  ه��ي  ل��ل�����س��ورة  ���س��ن��اع��ت��ه  واأن 
البنائية  فالعالقات  جداً،  "�ساحية" 
داخل هذا الت�سكيل ال�سوري المت�ساد 
وال��م��ت��واف��ق، ت��ق��وم ع��ل��ى اأ���س��ا���س وعي 

�سروط الكتابة كّلها:
"رحيل جديد... رحيل م�ساّد

ورماد  الثلج  ظل  بين  بعد  م�ساواة  ال 
الظّل

 اأي��ت��ع��ّي��ن ال��ل��ج��وء اإل�����ى ن��ر���س��ي�����س اأو 
اأج��ل فّك طل�سمية الورد  باخو�س من 
اأو الفرا�سات التي تنو�س في الممّرات 

التي يفتحها نومنا وتحّجرنا".
ق����راءة دم���و لي�س في  اإع����ادة  علينا ح��ق��اً 
مجموعته ال�سعرية "اأ�سمال" التي طبعها 
فا�سل جواد في "دار االأمد"، والتي ادّعى 
وربما  و�سّذبوها،  جمعوها  اأنهم  كثيرون 
واإنما   )!( ك��ت��اب��اً  لت�سير  اإل��ي��ه��ا  اأ���س��اف��وا 

ف���ي اإط������ار ك���ل م���ا كتب 
وت���رج���م، ان��ط��الق��اً من 
كونه �ساهداً مميزاً على 
ال�سارع ال�سّري لحيواتنا، 
الخفي  المراقب  وك��ان 
ل���ك���ل ف���ج���ائ���ع ال����زواي����ا 
بهموم  ت�����م�����ور  ال�����ت�����ي 
تمور  مثلما  االآخ���ري���ن 
بهموم القطط وجوعها 
وهريرها. يراقب العالم 
باربو�س  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
وهو يكذب ويتنازل عن 

�سروطه االآدمية.
ل�����م ي���ك���ن ج������ان دم���و 
بالمعنى  ����س���ع���ل���وك���اً 
لي�س  فهو  التقليدي، 
م����ط����روداً م���ن ق��ب��ائ��ل ال���م���رك���ز، وهو 
لي�س من اأ�سحاب ال�سكنى عند تخوم 
على طريقة  يكتب  ال  وه��و  االأم��ك��ن��ة، 
ال����ورد وتاأّبط  ال�����س��ن��ف��رى وع����روة ب��ن 
�سراً. ما يعي�سه جان دمو هو تجوهره 
االأن��ط��ول��وج��ي للمدينة  ال��م��رك��ز  ف��ي 
ال�سيا�سية  المدينة  ولي�ست  الثقافية 
اأن  والم�سكلة  اإليها،  يطمئن  ال  التي 
وال  �سّيقة  ك��ان��ت  الثقافية  ال��م��دي��ن��ة 
كانت  بينما  ب��ي�����س��ر،  م��ري��دي��ه��ا  ت����اأوي 
اأ�سبه  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سيا�سية  المدينة 
والتبادل  ال��ف��رج��ة  ف��ي��ه��ا  ب��ال�����س��ي��رك 
طقو�س  وك�����ل  وال����غ����واي����ة  وال����ع����ب����ور 
االطمئنانات المغ�سو�سة. ولعّل هذا ما 

جعل دمو يوؤثر زاوية غانم محمود.
البائ�س  ال��م��ف��ه��وم  م���ن  ي�����س��خ��ر  ك����ان 
من  ي��درك��ه  م��ا  ك��ل  للوطن.  وال�سّيق 
التي  الحميمة  االأم��ك��ن��ة  ه��و  ال��وط��ن 
ال���ت���رف. في  ب��وه��م  اإح�����س��ا���س��اً  تمنحه 
ت�سعد  الن�سر"  "�ساحة  ق�����س��ي��دة 
ال����ذروة، ت�سبح �سانعة  اإل���ى  االأم��ك��ن��ة 

للمعجزات الأنها توؤويه والأنها تخت�سر 
ف��ك��رة ال��وط��ن ال��م��غ��ل��ول اإل���ى الوحدة 
والوح�سة والقفر، وطن ال نملك منه 

اإاّل فانتازيا الحنين:
القفر "اإنه لقفر داخل 

ما تتعاك�س به مرايا المتفّرج
على �ساحة الن�سر بعد ال�ساعة

التا�سعة لياًل...
اأيمكن انتظار معجزات اأخرى

غير هذه الفراغات
التي يت�سارك الل�ّس والق�ّس

والعاهرة في ملئها؟
البحار التي فقدناها 

بَم يمكن اأن تعّو�س
تنجيمات العجزة وح�سب

بعاهاتهم الجميلة
موؤّهلة ال�ستجالء بواطن

�ساحة الن�سر
�ساحة الن�سر".

باالآخرين  عالقته  فل�سفة  يحاول  لم 
�����س����وى م��������ّرة واح����������دة، ف�������س���ق���ط في 
ال�سف�سطة والتجريد واللغة المففّخة، 
تلك التي وّرطه فيها ن�سيف النا�سري، 
اأو  اإرادت���ه،  اإنها كانت خ��ارج  حتى قيل 
ربما كتباها معاً وهما يكرعان بطحًة 

من العرق المهبهب:
بعد  م����ا  ال���ح���ق���ائ���ق  ك�����ّل  "عظيمة 

ال�سفر
دون لماذا

حتى لو بقي العنقاء محبو�ساً
في خرافات الالمحدود

جدوى...  بال  بو�سالتنا  ك��ّل  �ستبقى 
االأحرى

اأن ُي�سار اإلى موؤاخاة التّنين
واالإبقاء على الفراغات

على ما هي عليه، اأو
تقريباً".
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ال تقترب من الحلم 
قد تتك�ّسر المرايا 

اأيها الوجه الغارق في 
الرمل 

كيف لل�سم�س اأن ترفعك؟
الفيل الذي يحمل العاج 

في قرَنْيه 
بخطوته  ي�سرب االأر�س 

)...(
نْم في نعيم ال�سوء يا 

قلبي 
 من دخلك فهو اآمن.

الأنَك كنَت قريباً من 
الحزن اأكثر مّنا

ا�ستعلت
وكانت طيور ال�سواطئ 

تهبط
في راحَتْيك خطوطاً 

ولونا
بكينا جميعاً...
واأنت ابت�سمت

اأيا �سّيد الفرح المتوّرد 
ناراً على جبهة البحر

ال تبتعد...

كّل �سيء اإلى غياب
كّل روح تتال�سى

قلبي فوق الزجاج
عيني فوق الحجر

ودوائر الخوف تكبر
ينمو في خا�سرتي 

جنين
يرت�سم وجعاً 

م�سلوباً
يحرق مدار الج�سد
بين �سقوط الدموع

ورّنة ال�سراخ.

ن�شر جميل �شعث

ل��ن��ت��ذّك��ر، م���ث���اًل، ���س��ي��ئ��اً من 
"مفرد ب�سيغة الجمع": 

في  والح�ساة  الهباءة  "كن 
ج�سد واحد  

اأكمل ج�سدك بنفيه 
ولتكن اللغة �سكل الج�سد". 

المدينة  ���س��ك��ل  ال��ل��غ��ة  وت����اأخ����ذ  ك���م���ا، 
الطفل،  ���س��ك��ل  وال��م��دي��ن��ة  وال���ت���اري���خ. 
اأدوني�س  اإذ يح�سد  المقبرة.  ال�سحية، 
اأ���س��م��اء ال��م��دن ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ق�سائده 
ال��ن��خ��ب��وي��ة. وح��ت��ى غ����ّزة ل��م ت��غ��ْب عن 
"مقّدمة  ال�سهيرة  ذكره، في ق�سيدته 
لتاريخ ملوك الطوائف"؛ التي اأهداها 
اإلى عبد النا�سر بهذه ال�سيغة: "تحّية 
اإلى جمال عبد النا�سر، اأول قائد عربي 
ملوك  ع�سر  ينتهي  لكي  عمل  حديث 
الطوائف ويبتدئ الع�سر االآخر"، وهو 
االإهداء الذي تّوج به اأدوني�س الق�سيدة 
الكاملة،  االآث�������ار   ،2 م���ج   ،581 )�����س 
اختفى  وق��د   .2 ط   ،1971 ال��ع��ودة  دار 

االإهداء من الطبعات الالحقة(.
لقد التقط اأدوني�س، في بداية الق�سيدة 
ال�سهيرة المذكورة، �سورًة ليافا. لهذه 
ال�������س���ورة ق��ي��م��ة م����زدوج����ة: ال���ب���راءة 
والفاجعة  والظلم  كاأ�سل،  وال��وداع��ة 
حيث  طفل"...  ي��اف��ا  "وجه  ك���اأث���ر: 
اأ�سئلة ال�ساعر، تالياً، على وقع  جاءت 
"هل ال�سجر الذابل  االأث��ر ال االأ�سل: 
ي��زه��و؟ ه��ل تدخل االأر����س ف��ي �سورة 
عذراء؟ َمن هناك َيرّج ال�سرق؟". لكّن 
اإيقاع الحدث قد توا�سع اأمام االإجابة 
اأدون��ي�����س بنف�سه؛ حيث  ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي 
اخ��ت��زل ف��ع��َل االإي��ج��اب وف��ع��ل ال�سلب، 
و�سادمة  رائعة  �سعرية  بنية  في  معاً، 
الع�سف  "جاء  ق���ول���ه:  ف���ي  ت��م��ّث��ل��ت 
الجميل، ولم ياأِت الخراب الجميل". 
بف�سل  ال��ك��ل��م��ات،  ه���ذه  ا�ستطاعت  اإذ 

اأن  المتناق�سات،  الجامعة  بنيتها 
على  ك��ح��ك��م��ة،  ك�����س��اه��دة،  تح�سر 
اإعطاء  ع��ل��ى  ال��ح��ري�����س��ي��ن  ل�����س��ان 
ال�سياق  الأ���س��ئ��ل��ة  ع��م��ي��ق��ة  اإج���اب���ة 
جمالية  كلمات  �سكل  في  العربي، 
ومخت�سرة؛ تظّل تح�سر - للعقل 
كواحدة   - الجميل  على  المنفتح 
من االإ�سافات الخالدة الممنوحة 
لنا، في عبارات ومقوالت اأو اأبيات 
�سعرية من ل�سان نبّي اأو مفّكر اأو 

�ساعر، اأو قائد ما.
يافا  "وجه  �سورة  اإط��ار  في  اأي�ساً، 
داللي،  جانب  من  يمكننا،  طفل"؛ 
على  ال��م��وؤ���ّس�����س  االرت���ب���اط  اإدراك 
قاعدة اأو الفتة "ج�سد الثورة" بين 
"المدينة والطفل" لدى اأدوني�س، 
�سق  ���س��ع��اع  دّق  ح��م��ام  "فرخ  وب��ي��ن 
الغمام" لدى �سالح جاهين، وبين 
محمد  ال�����س��اع��ر  ل���دى  "الفجر" 

ع��ف��ي��ف��ي م���ط���ر، ف���ي ق�����س��ي��دة "حجر 
االأجيال" من ديوانه )"�سيد اليمام" - 
م�سامرة االأوالد كي ال يناموا(؛ فذلك 
الولد  ي���دّق  حين  "�سي�سع�سع  الفجر 
االآتي من ظلمات الغيب نواة الم�سم�س 
في  الجميع  يتمحور  اإذاً،  والخروب". 
ُبعَد  ���س��ي��اأخ��ذ  ال����ذي  "الطفل"  ث��ي��م��ة 
الذي  ال��ث��ال��ث  البعد  وه��و  الم�ستقبل، 
ر�سمه جاهين، ال ب�سورة كاريكاتورية، 
ذاتية  طبيعية  جمالية  ب�سورة  واإن��م��ا 
االرت�سام والتحّول وال�سيرورة في "بدر 

التمام"، كناية عن الن�سج واالكتمال.
اإنه الطفل االأمل، يتمّثله ال�سعراء في 
�سور الجمال والن�سج الحتمي. غير 
اأنهم، في حقيقة االأمر، يمار�سون على 
اأفعالهم  وردود  ���س��ادّي��ت��ه��م،  المحتوم 
هم،  حيث  الكبرى؛  خ�ساراتهم  ج��ّراء 
ا�ستناداً  الطفل،  �سورة  ُي�سّكلون  االآن، 

واأحالم  وت�����س��ّورات  �سيناريوهات  اإل��ى 
حتمّية(،  ي��رون��ه��ا  اأو  )راأوه������ا  ث��وري��ة 
ول���م ت��ت��ح��ّق��ق ع��ل��ى اأي���دي���ه���م. ل���ذا هم 
كتركة  المقبلة  االأج��ي��ال  ُيحّملونها 
دائماً،  اأدون���ي�������س،  ه���و  ف���ه���ذا  ث��ق��ي��ل��ة. 
بعدما ابتداأ ق�سيدته ال�سهيرة ب�سورة 
اأعطْت وجَه المدينة البريئة ال�سحّية 
"المطابقات  ف��ي  ن��ج��ده  ط��ف��ل؛  �سكَل 
بعنوان  ق�سيدة  اآخ��ر  وف��ي  واالأوائل"، 
الذي  طفلَه  يخاطب  الكالم"؛  "اأول 

كان�)�ه( قائاًل له:
الذي كنُت، تقّدم  "اأيها الطفل 

وم������اذا  االآن،  ي���ج���م���ع���ن���ا،  ال�������ذي  م�����ا 
�ستقول؟". 

"حجر  اآخ�������ر ق�������س���ي���دة  وم���ث���ل���ه ف����ي 
االأجيال" يلقى ال�ساعر محمد عفيفي 
على  ذات��ه��ا،  ال��ث��وري��ة،  بالَمهّمة  مطر 

الولد؛ متمّثلة بفعل دّق النواة. 
)"فاتحة  الأحد"  ال  للكّل  "بيان  ف��ي 
اأدوني�س:  ي��ق��ول  ال����ق����رن(،  ل��ن��ه��اي��ات 

اأن  �سخنا  ال��ذي��ن  ن��ح��ن  ل��ن��ا  "لي�س 
نحلم. لالأطفال وحدهم اأن يحلموا. 
تعّلمنا:  اأن  وح����َده����ا  الأح���الم���ه���م 
االأفكار  االآن.  ي�����س��ق��ط   ���س��يء  ك����ّل 
والمخططات،  ال����روؤى  واالأع���م���ال. 
في  المنغر�سة  الفاجعة  واالأ���س��ي��اء 
نقتلعها  اأن  حاولنا  والتي  تاريخنا، 
لكّن  وتكاثرت".  �سبقتنا  م��ا،  ي��وم��اً 
���س��اع��ر ال���ع���رب ال��م��ت��ن��ّب��ي، ك����ان من 
الحكمة - منذ عهد �سباه وفيه راأينا 
ن�سوجه المبكر �ساعراً رجاًل - حين 
قطع الطريَق على هوؤالء ال�سعراء، 
موؤّخراً.  طفولتهم  اأدرك�����وا  ال��ذي��ن 
اإلى  الحا�سر  ه��ذا  ف��ي  المتطّلعون 
الم�ستقبل،  اأم��ل  و�سفه  في  الطفل 
اأي الرجل الفردو�سّي الذي لم ولن 
يخلع اهلل من �سلعه المراأة/ الثورة. 
ال��رج��ل ال��ط��ف��ل ال��ك��ام��ل ف��ي ب���راءة 
ذلك  والج�سدية،  الروحية  وحدته 
الخالي  واالأوراغ�������ازم  المطلق  ال��ح��ل��م 
والذي  واالنف�سال؛  التقابل  اإزع��اج  من 
المجتمع  ب���اأن���وار  اأرواح���ه���م  ���س��ي�����س��يء 
ال��ط��ف��ل الرجل  ال��ي��وت��ي��وب��ي.  ال��ع��رب��ي 
الفحل ال�سجاع والخالي من الخ�سارات 
المتنبي  قطع  لقد  اأق��ول:  ال�سخ�سية. 
ال��ف��ري��ق بقوله في  ه���ذا  ال��ط��ري��ق على 
اأنني  ن���ح���واًل  بج�سمي  "َكَفى  ���س��ب��اه: 
رجٌل/ لوال مخاطبتي اإّياَك لْم َتَرِني". 

اأي�ساً، فقد ج�ّسدها  ال��ث��ورة،  ن��واة  اأم��ا 
المبا�سر  ب���ال���ت�������س���ري���ح  اأدون�����ي�����������س، 
واالإجرائي في "مقّدمة لتاريخ ملوك 
عن:  ت�����س��ري��ح��ه  ف��ج��اء  الطوائف". 
وبلغ  ال�سوء".  بعمق  رف�سّية  "نواة 
الق�سائد،  ف��ي لغة  ال��ث��وري،  االإج����راء 
باللغة،  ال�سعراء،  عّبر  عندما  ذروَت���ه 
الدّق،  با�ستخدام فعل  الفعل  ق��ّوة  عن 
والم�سارع:  الما�سي  ببعَدْيه:  عينه، 

)دّق، يدّق(. كما هو الحال لدى �سالح 
لكن  م��ط��ر.  عفيفي  ومحمد  جاهين 
اأدوني�س بالغ في ر�سم واتخاذ اإجراءات 
اإل���ى ك�سر مادة  ال���ث���ورة، ع��ن��دم��ا ل��ج��اأ 
"َمن  ت�ساءل:  فبعدما  عينها؛  "دّق" 
هناك َيرّج ال�سرق؟"، وجدناه ي�ستبدل، 
ب�"الدّق"  "الّرّج"  فعَل  ذه��ن��ي،  بجهد 
بك�سرِه مادة "دّق" ن�سفين اأو حرفين: 
اأي  الت�سديد،  ح�سر  وق��د  ق��اف.  دال، 
ال�������س���ّدة، ع��ل��ى ح����رف القاف،  ح��رك��ة 
م��ن ط��ري��ق  ت��ك��رار اأدون��ي�����س للمطلع 
الذي كان ابتداأ به الق�سيدة، وتكراره 
الفعلية )كما  الجملة  ل�سوؤال  الالفت 
�سنقراأ في ال�ساهد الالحق(. اإننا نقراأ 
القول  بنية  ع��ن  كتعبير  التكرار  ه��ذا 
في  والمتراجعة،  ال�سجاعة  ال��ث��وري��ة 
اآن واحد، في ما يتعّلق باأوجه التنظير 
وربما  ال��ع��رب��ي��ة.  للحداثة  ال��م��ت��ع��ّددة 
ي�سمح لنا هذا المعنى اأن ن�سيفه دلياًل 
الكبرى.  الخ�سارة  اأدّل����ة  فهر�س  اإل���ى 
اإرادة  ال��ك��ب��ار  ال�����س��ع��راء  ي���ّدخ���ر  ح��ي��ث 
الفتي،  الجيل  طاقات  في  التعوي�س، 
والغارق،  والمقبل  الحالي  وال�سباب 

االآن، بعظيم خ�سارته ال�سخ�سية:
الذابل  ال�سجر  هل  طفل  يافا  "وجه 

يزهو؟ هل تدخل
االأر�س في �سورة عذراَء

           َمن هناك يرّج ال�سرَق
جاَء الع�سف الجميل، ولم ياأِت الخراب 

الجميل �سوت �سريد...
)لماذا  ي�سقط  ول���م  ال��م��ا���س��ي  �سقط 

ي�سقط الما�سي وال ي�سقط؟(
)لماذا  ال���ح���زن  ي��ك�����س��ره��ا  ق��ام��ة  دال 

ي�سقط الما�سي وال ي�سقط؟(
قاف قاب قو�سين واأدنى

اأطلُب الماء ويعطينَي رماًل
اأطلُب ال�سم�َس ويعطينَي كهفاً".

اإذا جّردنا المجتمع/ الج�شد/ اللغة/ والمدينة العربية، ب�شفة خا�شة، من الج�شد كلّذة، واأ�شبعنا هذا المو�شوعات بعموم القيم الوطنية العربية الكبرى، ثم اأدرجناها تحت لفتة: "ج�شد الثورة" )انظر "الغاوون"، العدد الأول، 
"عن �شالح جاهين: الغزل بو�شفه �شعاراً يوؤ�ّش�ص ل�شلطة الإثارة/ الثورة"(؛ فيمكننا هنا اعتبار اأدوني�ص حاماًل �شهيراً لهذه الالفتة الجتماعية والتحّررية العربية التي حّر�شت ال�شاعر، منذ �شعوده كطليعّي ونخبوّي، على ح�شد 
وتعبئة المدينة/ الج�شد/ التاريخ، في الق�شيدة بو�شفها خريطة تج�شيدية تتعاقب عليها عوامل التعرية، رغبًة من هذا ال�شاعر في تقوي�ص اأو تحويل الثابت العربّي. وقد ج�ّشد اأدوني�ص ذلك باإلحاح ذهني يدور في فلك 
الوجدان، في دواوينه التي على �شعيد النظرية َي�شّدها اللتزام الفكري والذهني بخيط، اإنما هو، في حالة اإخفاء ظاهراتّي، �شيما في حر�شه على الجمع بين مقولت التقابل والتعّدد والت�شاكل والوحدة في الق�شيدة.
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  • علي جازو •
الغريزة  نف�سه.  عن  مدافٌع  والتكرار،  الغريزة  كالهما، 
والتكرار،  الحاّل،  االآني  باالإ�سباع  وم�سغوطة  م�سحورة 
الُمغرية،  الع�سّية  اكتفائه  اآل��ي��ة  زمنيِة  ب��ال  محبو�ساً 
 - باهت  �سيوع  ف��ي   - ن��دع��وه  م��ا  يبلغ  حالما  كالهما،  قها.  وتدفُّ
باالإتمام اأو الحّد االأعلى للتحّقق، يبداأ من جديد الم�سعى نف�سه 
ونوال  نف�سه،  المو�سوع  على  الح�ّس  تثبيت  ف��ي  وتكثيفاً  رغ��ب��ًة 
ونحن  نبداأ.  اأن  هو  نكّرر  اأن  هكذا.  ذاتها.  للغاية  المعاد  الفعل 
الغ�ّس  ن�ستهي ما نجهل. عبر تكرارنا  ال نكّرر ما ال نعرف، وال 
مّرة،  الأّول  لو  كما  اإليه،  نتعّرف  �سابقاً،  به  وامتالأنا  لما خبرناه 
تحت �سوء ندى �سّفاف؛ ذلك اأن البداية - �سلبة وجذابة - كلمة 
بال  بريئاً  االإح�سا�س بها، م�سهداً  اإلى  اأن حاجتنا  ال تتبّدل، غير 
حدود واكتمااًل بدئياً نا�سعاً، تدفعنا اإلى تقبيل الجرح في عينه 
المغم�سة، بال�سفاه عينها التي ذاقت خ�سارات باهرة، وقد غدت 
اأ�سهى واأرّق مغمورة بتاألق الكلمة مكّررة على ابتكار اأكثر غزارة، 
من  م�سرف،  اقتدار  ليونة  في  التكرار،  ي�ستعير  انفعااًل.  واأ���س��ّد 
اإحجامه  التكرار  الغريزة عن  الباذخة، وت�ستبدل  الغريزة قّوتها 
عن التغّير ونظامه ال�سارم. القّوة، حتى اإن كانت عمياء قا�سية، 
م�سفوعة ومطاعة بالنظام المرفوع - خلل تاأّمل التكرار كجوهر 
�سّد - اإلى م�ستوى مرهف من اال�ستبطان المنت�سي، تدفع المكتوم 
والخامل  ال��ت��ذك��ر،  اإل���ى  ال��راك��د  والمن�سي  التفتح،  اإل���ى  ال��م��ك��ره 
ُيبنى  النظام  ج��اه��زاً.  نظام  ال  والتوّقد.  التحّم�س  اإل��ى  المعتقل 
حينما تكون حاجة اإلى نظام. ال معنى مباحاً. المعنى ي�سحب، اأو 
بقول جاك دريدا "اأكبر مردود ممكن من المعنى"، عندما ينفلت 
ويتوارى وين�سحق. ما ال ُيرجاأ قط... ما ال يقبل بكماً وال تخّثراً، 
َقْب�َس �سرورٍة، )ع�سٍق يغفر الطمَع في المع�سوق( كارتواء زهرة 
الحّرة -  التخّيل  �ساّمة فاتنة، هو ما يحّر�س - تحت انجذابات 
العّفة وال الخطيئة،  واإح��الل غريزة لي�ست  ق�يام��ٍة ق�سوى  بناَء 
الخطيئة  وته�سيم  ال�سريف،  الطائ�س  بنبلها  العّفة  ت��داُرك  اإنما 
ينبغي  م��ّرة  كم   - ال�سعري  والمعنى  الخّطاء.  االأرع���ن  ب�سخفها 
بال   - ن���ادرة؟!  تحفة  مثل  �سونه  ينبغي  م��ّرة  كم  ال�سعر،  تو�ّسل 
بمزيج  مكلوم   - م�ستقّرة  غير  راديكالية  على  ا�ستقراره  �سرورة 
هذه اال�ستعارة المزدوجة. ي�سير فوكو اإلى اأن ح�ّسية الخيال تلّبي 
حاجات الجهل الما�ّسة. هنا يمكن قراءة الغريزة من �سغف ح�ّسية 
خيالها، واعتبار التكرار - عدا كونه �سوناً اأميناً لها - قّوة اأ�سلية 
ال تعرف النفاد، قّوة تحكم التحّول مثلما يحكم الجهل بال�سيء 
�سوؤاَلَه الجّواَب. ال نوّد النظر اإلى المعنى ال�سعري بمنطق العّلة 
عن  نبحث  ال  والنتيجة،  ال�سبب  والمعنى،  المبنى  والمعلول، 
التبّلَد والخ�سوَع  نيت�سه  راأى فيه  الذي  النحو  ال�سعر؛  نحٍو في 

والك�سَل: "ما دمنا قد ُوِهْبنا العقَل!... في الحقيقة، ال �سيء اأبداً 
كانت له قدرة االإقناع االأكثر �سذاجة مثل خطاأ الكينونة، مثلما 
ك��ّل كلمة،  اأن��ه يحوز  ذل��ك  المثال:  �سبيل  االإي��ل��ّي��ون، على  �ساغه 
ا�ست�سلموا  قد  اأنف�سهم  االإيليين  خ�سوم  بها.  نتلّفظ  جملة  ك��ّل 
اإلى اإغراء مفهومهم عن الكينونة: ديمقريط، من بين اآخرين، 
عجوز  من  لها  يا  اللغة:  ال�"العقَل" في  ذّرَت����ه...  اخترع  عندما 
كريهة م�سّللة! اأخ�سى اأال يكون باإمكاننا التخّل�س من االإله،  الأننا 
ما زلنا نوؤمن بالنحو".  ال نبحث عن الركون اإلى �سببية تعطب 
البحث، مف�سية اإلى نتيجة متوّقعة �سلفاً. اإننا نرى داخل المعنى 
�سخ�سية،  فردية  تعينه  خا�ساً  م�سرحاً  عاجاًل،  بزوغاً  ال�سعري 
ت�ستحّق االإعفاء من اأي ت�سمية باّتة، حيث يكون العقل، محا�سراً 
بحاجاته االإباحية فقط، اأذكى واأرفع، اأدّق واأرّق واأعمق اإذ يوؤ�ّس�س 
معرفته كما يلّبي �سراخاً روحياً �سامياً. ن�سير، بعد هذا الطواف 

اإلى  ال��م��رب��ك، 
ال����ت����ذّك����ر  اأن 
م���������س����اغ����اً   -
ب�����ن�����ق�����ائ�����������س 
كذهب الخيانة 
- حيث فعالية 
ال�سعر الدافقة 

- لي�س �سوى تاأويل م�ساعف للتكرار ثّر.  الح�ّسية االأثيرية؛ اأي 
اإثراء الغريزة - عبر و�سعها كمادة مو�سيقية في �سياق تاأّمٍل م�سٍغ 
- اإلى طيٍف بالتركيز على الغريزة نف�سها، ال حجبها اأو تبديلها 
اأو تعوي�سها، على فهم فرويد المختلط القار. طيٌف ذهنّي هي 
اأن  ذل��ك  ال��ن��ب��رة.  نغمّي  ب�سوت  يكّلمها  ت��ك��راره��ا  فيما  ال��غ��ري��زة، 
الروح تدرك، وكل روح اإ�سغاء فريد اإلى �سمت ال يت�سابه، عندما 
تكون في الدرجة الدنيا - الدرجة االأق�سى المبتداأة والمحاطة 
بغريزة واعية. اأي اأنها تتكّرر في تك�ّسف حاٍم عندما تدرك كونها 
اأر�سية تماماً، �سطحية تماماً في م�ستوى المرئي والمح�سو�س، 
عن  يكّف  ال  بحلم  ومباركة  منحازة  �سخّي؛  احتفال  وتيرة  على 
ا�ستنجاد تكراره وائاًل موطناً يحميه - قبل اأي خطر اآخر - من 
الفو�سى المحيطة الم�سعورة. يقيم ال�سعرّي، اإن كانت اإقامة، في 
التنّحي ال الت�سّدي، في االإزاحة ال المرافقة، في اليتم ال العائلة 
الغول، في التقّدم الم�ستتر الخفر ال الو�سول الرخي الناعم، في 

االإ�سغاء الوقور النازف ال ال�سراخ الموؤذي المف�سد.
يفتر�س التكرار عودة منفردة؛ فيها يكتنز ما م�سى وال يعود، ما 
العودة، عودة معكو�سة  يفتر�س، من خيبة  ي�ستعاد.  اأن  يمكن  ال 
اإلى ما �سيكون. ي�سّكل فعل التكرار "حدثاً" ممكناً لفعل ي�ستحيل 

اأن يوجد كما كان. يبدو التكرار م�ستحيل التحّقق، وداخل هذه 
اال�ستحالة - المخمورة - يتجّلى وُيختبر عمل ال�ساعر.

العرفان  ذات  ب�سماته  النادر  بل   - الجديد فح�سب  لي�س   - هكذا 
القا�سي - م�سمار التكرار ال�سائل وعراك الغريزة ال�ساق. الحفظ 
والوفاء، ال�سهادة على الغياب - اإخال�ساً لما ينجز وال يهناأ، دونه 
ال يملك التكرار اأي تعّلق بما يوؤلف حين يعيد ا�ستحالته غريزًة 
تاأ�سر الوجود. ربما وحده التكرار يتعّلق بما �سيحدث، م�ستعيناً 
ومراقباً ما حدث بالفعل، يبني التكرار بيتاً يجدر بالغائب، مكاناً 
ما،  بتمركز  االإي��ح��اء  نريد  ال  الم�ستقبل.  ن��دع��وه  لما  مع�سوقاً 
بانعكا�سات الفكر الجامد ذي المبادئ االأولية، اأو على حّد تعبير 
جيل دولوز: "كلما اعتقدنا بمبداأ اأولي كبير، فاإننا لن ننتج �سوى 
ثنائيات كبيرة وعقيمة". واإذا ما كنا موؤمنين، كما اأ�سلف واأفل�س 
كّل اإيمان، باأن الخلق يتاأتى من تناق�س قوي، فاإننا نح�سر اإيماننا 
في  الخواء،  ال�سديدة  بميكانيكيته  الُمعدية،  الخلق  بجاهزية 
تتعا�سد  وال  تتاألق  ال  ال��ت��ي  الحيوية  الخلق  ي�ستوجب  حين 
تداخل  على  بتاأكيدنا  فعال.  تنّوع  من  جذر  دون  تتما�سك  وال 
اال�ستعارة المزدوجة )غريزًة في التكرار، تكراراً في الغريزة، 
هجينة  متنّوعة  �ساللة  على  نوؤّكد  وتراكبها،  كالعنف(  طهراً 
واالأكثر  االأب�سط  ف��ي  واالأرق���ى  االأب��ه��ى  ت�سمين  على  �سافية، 
ديمومة وزوااًل )جّل اإبداعات االأخوين رحباني وفيروز وزياد، 
مثااًل، م�ستخل�سة كعطر من ثمرة الزائل المدّوخة، من غريزة 
بتوّجه  اإيحاء  ثمة  كان  اإذا  اآثر متجّدد(.  وتكرار  رقيقة،  خجولة 
ما، يمكن تحديده الحقاً، فاإنه يوّد االإ�سمات والخلع - اإ�سمات ما 
يثرثر وخلع ما يقلق - يوّد االأمومة الراعية، االحت�سان الدافئ 
والغريزة  ال��غ��ري��زة،  ج��الء  "ي�سير" ال��ت��ك��رار  الأجلهما  ال��ع��زي��ز؛ 
ح�سانة التكرار؛ بهما يكون عمل ال�ساعر عمل الزمة مو�سيقية، 
ركن ال�سبط المالئكي والحرا�سة ال�ساهرة، وعليه يعتمد التنّوع 
"بحراً ال  الهبوب. كن غريزة، تكراراً،  في االنت�سار والتموج في 
ينتن". ومن االنتعا�س المبتكر غير الم�سبوق، من ح�ّسية تقارب 
منحى المت�سّوفة الغريب، يعثر ال�سعري على انتماء حّر - انتماء 
ين�سب اإلى الغياب االأكثر كمااًل، االأعمق في ال تحّدده، في تهّربه 
وكل  ت���وّرث  ك��ّل  ع��ن  ت��ن��اأى  ح��ي��رة  الم�ستمّر.  وت�سّربه  الم�ستمّر 
اإقامة وال موطن ذي  اإي��راث. مكاٌن في ال�ساعر، وال�ساعُر في ال 
حدود منجزة، كما اأ�سار موري�س بالن�سو يوماً - بالن�سو الغريب 
"الف�ساء  والنادر في قراءته التي تكاد تمحو موؤلفها، في كتابه 
االأدبي": "ينتمي ال�ساعر اإلى لغة ال يتكّلمها اأحٌد، والتي ال تّتجُه 

اإلى اأحد، والتي ال تملك مركزاً، والتي ال تدّل على �سيء".
)*( �شاعر وناقد �شوري.

  •�شادق مجبل المو�شوي•
ف�ساء  ودخلت  والمفاهيم  الم�سطلحات  بع�س  اّت�سعت 
التجريب والكتابة، و�ساحب هذا االت�ساع تاأثيٌر عك�سته 
انحرفت  التي  مفاهيمنا  في  منها  نعاني  التي  االأزم��ة 
تقف  لم  والتي  المعا�سر،  الثقافي  واقعنا  في  ا�ستعماالتها  عن 
عند تحديداتها. "الن�ّس المفتوح" من الم�سطلحات اأو االأنواع 
جن�ساً  اع��ت��ب��اره  ن�ستطيع  ال  لكننا  الكتابة،  فيها  ُم��ور���س��ت  التي 
اأدبياً الأنه ال يتمّتع بخ�سائ�س معّينة تفرده عن �سواه من اأنواع 
الكتابة االأدبية، وال توجد �سروط يقع �سمنها، لذلك خرج من 
الكتابة،  اأجنا�س  اإلى ف�ساء مفتوح يجمع بين  الت�سنيف  خانات 
ولي�س  االأجنا�س".  "جن�س  اأو  الجامع"  ب�"الجن�س  �ُسّمي  حتى 
ياأخذ  ال  الذي  الن�ّس  فقط  االآن،  ُيفهم  كما  المفتوح"،  "الن�س 
الذي  الن�س  اأي�����س��اً  لكنه  االأدب��ي��ة،  االأج��ن��ا���س  م��ن  معّيناً  جن�ساً 
يجعل القارئ ينفتح على اآفاق مختلفة من الثقافات والذكريات 
والمعلومات، وهو من الن�سو�س التي تحتمل القراءات التفكيكية 
واالإح��االت التي ير�سمها القارئ في مثال النتقال �سلطة االأدب 
من الكاتب اإلى الن�س اإلى القارئ في المناهج الحديثة، ال �سيما 

ال�سياقي والتحليل  المنهج  التفكيكي الذي يختلف عن  المنهج 
التاأويلي، فالقارئ له كامل الحرية في البحث واللعب وا�ستقراء 
المفتوح" عند  "الن�س  ت�سمية  وتتحّدد  الن�س.  في  المدلوالت 
التي  الن�سو�س  على  ينطبق  المعرفي  فالتحديد  معاٍن،  ثالثة 
ال تكون لها نهاية محّددة، والتحديد الثاني واالأكثر �سيوعاً هو 
اأنه ذلك النوع من الكتابة الذي ال يتمّتع بخ�سائ�س معّينة مثل 
الكتابات ال�سعرية وال�سردية التي تقع �سمن اأجنا�س معينة، اأما 
الن�ّس  فيكون  الن�ّس،  بانفتاح  ُيعرف  ما  فهو  الثالث  التحديد 
اآفاق  المفتوح هو ذلك الن�ّس الذي يجعل القارئ منفتحاً على 
مختلفة من الثقافات، وُيعتبر اأمبرتو اإيكو �ساحب الف�سل في 

اإ�ساعة م�سطلح "انفتاح الن�ّس وانغالقه".
ونقراأ بين فترة واأخرى في ال�سفحات اأو المطبوعات الثقافية 
لما  ب�سيطة  متابعة  خ��الل  وم��ن  مفتوح"،  "ن�س  اأن��ه  على  ن�ساً 
ُين�سر تحت هذا العنوان نالحظ اأنه فتحة للهروب من �سروط 
النوع  ه��ذا  ���س��روط  اإل���ى  النظر  دون  البع�س،  قبل  م��ن  الكتابة 
�سبكة من  اأو يحمل  �سيميائياً،  يكون  ما  اأكثر  الذي  الكتابة  من 

ال�سفرات التي يقوم القارئ بفّكها من تاأويلية وداللية ورمزية، 
األقى  االأدب��ي��ة  ال��ف��وارق بين االأج��ن��ا���س  اأو  ال��ح��دود  ول��ع��ّل �سياع 
بظالله على خروج ت�سميات مثل ت�سمية "الن�س المفتوح"، فبعد 
غياب الفوارق بين االأجنا�س اأ�سبح ثمة عدد من الن�سو�س ذات 
قيمة فنية وجمالية وفنية جيدة، لكنها ال تحتمل و�سعها �سمن 
جن�س معّين، وهذا التداخل في االأجنا�س االأدبية ات�سع موؤخراً، 
فالروائي ا�ستعار اأ�سلوب ال�ساعر ليكون ثمة �سعرية في الكتابة 
و�سينمائية  ال�سعري  الخطاب  ف�سردية  ال�ساعر،  وكذا  الروائية، 
اأن يكون  اأدبية جديدة، لكن يجب  اأنتجا ن�سو�ساً  التداخل  هذا 
الن�س المفتوح على قدر جّيد من المكانة الفكرية التي يحملها، 
ولي�س كما تطالعنا بع�س الن�سو�س ذات ال�سبابية الغائمة التي 
توجد  ال  التي  المغلقة  ال�سفرات  اأو  مالمحها،  روؤي��ة  يمكن  ال 
اأدوات ل��ف��ّك��ه��ا، وه��ن��ا ي��ب��رز ال����دور ال��ن��ق��دي، وال��ح��اج��ة اإل��ي��ه في 
ا�ستغاللها الإدخال  مراجعة م�سطلحات وت�سميات كهذه خ�سية 

كل طارئ من هذه الفتحة.
)*( ناقد عراقي.
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لال�شتراك ال�شنوي:
لبنان: 20 دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 

50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 

دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com

باري�س الذي كان يديره ال�ساعر �سوقي عبد االأمير( 
في  ال�ساعر  ي�سكنه  كان  ال��ذي  المنزل  تحديد  اإل��ى 

عدن، والذي كان مركزاً ل�سركة تجارية )باردي(.

1            تتّمة الج�شد مجّلة اأي�شًا
اإ�سدار مجّلة عن الج�سد اإذاً هو بمثابة اإ�سدار مجّلة عن 
المجّلة، اإ�سدار مجّلة من ورق وحبر عن مجّلة من لحم 
ودم. وهذا على كّل حال يوؤّكد �سلة الرحم التي يحاول 

المبدعون اإثباتها منذ القدم بين الورق والجلد.
ال يوّفر توتنجي ونّجار )والعك�س �سحيح( في مجّلتهما 
فر�سًة الإلقاء القب�س على الج�سد في اأحواله النافرة، 
اأج�ساد  م��ن  ال��ك��ث��ي��رة،  وح��ّري��ات��ه  المختلفة،  واأق��ف��ا���س��ه 
تجربة  ف��ي�����س��ردان  ال��ع��اه��رات.  اأج�����س��اد  اإل���ى  القّدي�سين 
م�سّور لالأج�ساد العارية، ويحاوران اأ�سرى في خ�سو�س 
عالقة اأج�سادهم مع الجدران، وي�ستنطقان �سهداء في 
خ�سو�س الروائح التي خّلفتها اأج�سادهم في الممّرات، 
وعن  اأج�سادهم،  بت�سويه  يتلّذذون  مر�سى  عن  ويكتبان 

اغت�ساب الناطور للطفل ر�سيد...  
وت�سنع  الب�سر،  اأج�ساد  اأكل  تاريخ  "ج�سد" عند  تتوّقف 
نبيل  بين  الج�سد  اأع�ساء  ت�سنيف  �سّد  جديداً  معجماً 
تتناول  كما  مثاًل(،  جل  الرِّ مقابل  في  )االأن��ف  وو�سيع 
مجالت  ب��ائ��ع  ملتقيًة  ال�����س��ع��ب��ي��ة،  ال��ج��ن�����س  م��ط��ب��وع��ات 

بوي"... "بالي 
االأدب  ف��ي  الج�سد  ع��ن  م��ل��ّف��اً  المجّلة  ت��ف��رد  ذل���ك،  اإل���ى 
"بي�سة"  يو�سف،  "اإيروتيكا" �سعدي  الحديث:  العربي 
"خارج )ال�( الغيطاني،  "خل�سات" جمال  روؤوف م�سعد، 
"الحافي"،  �سكري  "خبز" محمد  �سعيد،  مكان" اإدوارد 
في  الجن�سية...  اأبيه  ومثلّية  اإدري�س  "ذكريات" �سهيل 
البحتة  الجن�سية  والنظرة  مينا،  "تحّفظ" حّنا  مقابل 
"ج�سد" في  ال��م��راأة... وال تن�سى  اإزاء  لنجيب محفوظ 
خ�سّم ذلك كّله االإطاللة على حقوق ال�سحة الجن�سية 
لل�سباب، اأو ا�ستق�ساء الم�سادر التي يلملم منها ال�سباب 

معلوماتهم عن الجن�س.
)...(

حبال  على  واللعب  مجّلة،  والج�سد  مجّلة،  "ج�سد" 
المجاز اأجمل من المجاز.

اإن الجلد  اإن الجلد لي�س ورق���اً؟ ث��م م��ن ق��ال  م��ن ق��ال 
ل ال�سوط على الحبر؟! يف�سِّ

)اأيلول 2005(
ماهر �شرف الدين

ا�ستعدت كالمه  عندما   .)1991 الثاني  ت�سرين   5 )"ال�سفير"، 
هذا، انتبهت اإلى اأني لم اأتو�ّسع معه في الحديث عن اأحالمه 
انتبهت  الكتابّي.  وما�سيه  رغباته  عن  اأو  ة،  الخا�سّ وهواج�سه 
لم  باتجاه �سداقة،  اأنزلق  اأن  بقيت على م�سافة، قبل  اأني  اإلى 
اأنه  ح�سبي  ال�سخ�سية.  اأحواله  عن  �سوؤاله  اإل��ى  يوماً  تدفعني 
تاأمين لقمة �سريفة لعائلة بات بع�سها في  تمّرن، دائماً، على 
اكت�سب  اأنه  واأه��ّم. ح�سبي  اأمتن  اأو�ستراليا، بحثاً عن م�ستقبل 
ميزة الي�ساري، التي جعلته اإن�ساناً حقيقياً، ال يغرق في اأوهام، 
وال ي�ست�سلم الأزمات، وال ي�سقط في التنظير العبثي، وال يرتاح 
اأن  يعرف  بقّوة.  ويمقتها  عليها  ينق�ّس  بل  فّجة،  اإلى خطابية 
المثالية ال وجود لها، الأنه امتلك ح�سا�سية الواقع، من دون اأن 
يقع في اأفخاخه. المهم، اأنه �سّكل الأ�سدقائه )على االأقّل(، تلك 
النافذة االأجمل، التي ُتح�ِسن اإدخال هواء نقّي اإلى الرئتين، واإن 
اأف�سل،  اأنه جعل الدنيا  تلّوث العالم كّله من حولهما. المهّم، 
واإن غرقت في م�ستنقعات الجهل والتطّرف والرجعية. المهّم، 

اأنه طّوع االإيمان لذاته، بداًل من اأن ُيخ�سع ذاته لالإيمان.
من  ف�ساًل  اأروي  اأن  اأح��اول  عّياد.  ع�سام  عن  اً  ن�سّ اأكتب  االآن، 

�سيرتي، متعّلٌق به. كانت الحرب اأهلية، وكّنا نلتقي غ�سباً عنها، 
والخوف  بالموت  معّفرة  الطرقات  كانت  �سّدها.  باالأحرى  اأو 
ارت�سم،  �سيئاً جمياًل  الأن  بهذا،  ناأبه  وكّنا ال  والكذب،  والتمّزق 
منذ البداية، في اأفق �سداقة حّية. غير اأني انتبهُت االآن، واأنا 
اأكتب �سيئاً من ذاتي عنه، اأني لم اأ�ساأله اأحواله اإاّل لماماً، ولم 
اأفّكر به اإاّل قلياًل. فهو اأعطاني  ملجاأ اأدّمر فيه العالم، واأعيد 
�سوغه على قيا�س نزقي و�سخبي وغ�سبي واأحالمي واّدعاءاتي 
واالإحباط،  واالأل��م  بالعجز  الم�سطدمة  وحما�ستي  ال�سبابية 
اأو رّف��ه عنه، في م�سار  اأراح��ه،  اإذا اأعطيته �سيئاً  اأع��رف ما  ولم 

االإحباطات ال�سنيعة، التي اأدركها واختبر وح�سّيتها.
ق��د ي��ك��ون ال��ن�����ّس ت��ح��ّي��ة، اأو اع���ت���ذاراً: ت��ح��ّي��ًة ل��رج��ل ينتمي، 
ب���ج���دارة، اإل����ى ف��ئ��ة ال���رج���ال ال���ن���ادري���ن، ف���ي زم���ن الوحو�س 
ال��ك��ا���س��رة. واع���ت���ذاراً م��ن��ه، الأن���ي رب��م��ا ل��م اأك���ن اإزاءه كما كان 
الن�ّس، �سدقاً، محاولة متوا�سعة للقول: �سكراً.  اإزائي. لكن 
�سكراً على اللحظات الجميلة التي انتزعُتها من داخل عالمه 
المتوا�سع، كي اأقاوم الدنيا. �سكراً على �سداقة حقيقية، في 
اأك�سر حّدة  الفّجة. �سكراً على دعم، جعلني  ع�سر االنهيارات 

الهزيمة، اأكثر من مّرة، كي اأقف على قدمّي دائماً.

اإلى 
الي�سار: 

بيت 
رامبو، 

واإلى 
اليمين: 
�سارع في 
عدن اأيام 

رامبو، ثّم 
ال�سارع 

نف�سه في 
اأيامنا 

هذه.

كيف يكون هذا ال�سوق
ك�سفدع خارج بحيرته

كيف هذا النهاُر رماٌد في ال�سماء؟
وهذه العا�سفة في الراأ�س كيف ال 

تحّرك غ�سناً؟
...

اأزّقة اأّيامي مليئة بالزجاج
ومثل �سبّي يرك�س عمري حافياً 

في عمري.
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ع�ّب�ا�س 
بي�سون. 

رينه �سار. 

جان تارديو. 

ع�سام العبد اهلل. 

ن. 
يال

ت�س
ول 

با

تاج فتى  تاأخذ  "ال  اأبي �سقرا موّقعاً  �سوقي 
الهيكل". 

جوزف عي�ساوي، عي�سى 
مخلوف، زاهي وهبي. 

�سيوران.

ر�����������س����������وم 
لمحمد �سم�س الدين 

و���س��ي��م��ون واك���ي���م م����اأخ����وذة من 
"دار  اأ�سدرتها  مجانية  اإعالنية  ن�سرة 

�سنوات  ث��الث  م���رور  بمنا�سبة  الجديد" 
على م�سيرتها المتمّيزة )1990 - 1993(. 

ب��م��ث��اب��ة تحّية  ه���ي  ال�����س��ف��ح��ة  وه�����ذه 
تجربة  اإل��ى  "الغاوون"  توّجهها 

�سبقتها. 



ثالث  جمموعات  �سدرت  الفائت  العام  يف 
حملت عناوينها "نبوءات" م�سوؤومة حتّققت 
ك���ل جمموعة: اأ���س��اب��ي��ع م���ن ����س���دور  ب��ع��د 
بزيع  ل�����س��وق��ي  االأ�سجار"  "�سراخ   -1
)اج����ت����اح����ت احل�����رائ�����ق غ�����اب�����ات ل���ب���ن���ان(.
2- "... ينتظرون االإع�سار" ل�سيف الرحبي
ُعمان(. ���س��واح��ل  غ��ون��و  اإع�������س���ار  )����س���رب 

3- "حياة معّطلة" لعبده وازن )اأُ�سيب وازن 
له(. جراحة  اإج��راء  ا�ستدعت  قلبية  باأزمة 
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ه��������������ي 
الق�سيدة  ذي 

ال�ساعر  ب�سببها  ُقتل  التي 
ال�����س��وري ب���دوي ال��ج��ب��ل، وهي 
ممنوعة حتى اليوم في �سوريا، 

اأي طبعة  وغير من�سورة في 
من طبعات ديوانه.
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لم�سة بدائية
والحرارة تغادر االإح�سا�س

للمّرة الثانية، ال خوف من الج�سد
فهو حبي�س تقليد قديم

اقترب
العمر مطر قادم
البركان ينتظر 

الن�سيان �سياج 
اأمامي جل�سة طويلة مع الذاكرة

لال�ستف�سار عن حلم م�سى
الخرافة تتدّلى من جفوني

غداً، اأطلب ت�سحيحاً فورياً للما�سي
واأغّير في �سجّل الحكاية

المطر واحد في كّل مكان
اأخاف من �سكنى القّمة

فلننزل اإلى اأ�سفل االأر�س
لندرك بهتان الحياة

الرحيل ِبال منفذ
كّل �سيء يم�سي نحو �سورته

عندما اأجل�س اإلى الخريف
حكايات  ال���ن�������س���ي���ان  ع���ل���ى  ����س���اأق�������ّس 

طويلة.
محبرة الكحل القاتم

خلف كثافة الروؤى
ولدت خلّية نحل

ها هو مو�سم ال�سبق
اأنين االأ�سلع

�سبح اللغات التي �ستولد يوماً
تت�سّرب ابت�سامتك اإلّي
ذلك الم�سير الحافي 
اأملك منه اأيقونة رماد

اأت�ساءل ؟
كذكرى  ن��ا���س��ع��ة  ال�����س��ت��اء  اأزّق�������ة 

المطر
الم�سافة  ُمحرقاً  الغياب  يتقّل�س 

بين حا�ّستين
كاأن لل�سمع �سهّية النظر

اأو اإخماد الحّب
في محبرة الكحل القاتم.

 
ذهب

اأبحث في �سرايين ال�سوء
عن عتمة اأراق�س عبرها الليل 

هكذا ال �سّر يخفى
عن الجّنية ال�سقراء

تلك الذهبية، النحيلة
المعتادة �سرقة الذهب

ومزجه بالكلمات.

دوران
قرب ال�ساعة

عقرب يل�سع الزمن
بين العقرَبْين،

عالقة وقت ونزق مرور
تبتلع يدي خطوطها

اأتنّكر بالع�سب
كي ال يت�سّلل النور اإلى مخدعي
اأرتع�س حبراً لدى مرور ق�سيدة

تلك الفتاة
تخّبىء ال�سرر في قمي�س نومها

يفتر�س الذئب �سياح الديك
ي�سير الوقت حافياً

بين الف�سول

دائراً حول نقطته
كحجر  اأعمى.

اأعبث بوقتي كغجرية
الحلم مّيت ينتظر اأن يلمحه عابر 

ربما الأن الليل حالة يحتاج اإليها 
ب من ُيعذَّ

زّينوا راأ�س الراعية بع�سب االأر�س
الأجلها دعوا الخراف تمرح

واتبعوا نظرتها الحالمة بين الوديان
�ساأتعّلم قراءة الكّف

واأعلم علم العّرافات اإلى اأين؟
اإلى جزر تطفو على الياب�سة

�سوب  �سفينته  ي��دي��ر  ال��ب��ّح��ار  ح��ي��ث 

الغيم
الرحلة باردة

والعودة داكنة 
ري�ساً  ت��ل��ب�����س  ل���ن  ال��ع�����س��اف��ي��ر 

غريباً
لتزّين �سباحي الوهم

والفرا�سات لن ت�ستيقظ من كّفي
لت�سع المالية على ال�سرير
ال �سفاه تم�ّسد توّتري حقاً!
تفي�س القهوة من فنجاني

حبراً على الطاولة
اأعبث بوقتي كغجرية

ال تلمح اإاّل خ�سخ�سة ال�سدف.
نبع اآخر

كاأن ال�سماء موجودة حقاً
المعّلق  ال�����س��ت��اء  ف���ي  غ��ري��ب��ان 

فوق ال�سحاب
موائد فحم وغوايات �سطور ناق�سة

عند اآخر النبع نبع اآخر
و�سيف خّباأته النمال

خوفاً من �سيل عابر
ي�سل الملّثم على �سهوة فراغ

يزرع االأ�سطر 
فتنبت اأ�سباحاً واأ�سالف فالحين

الطريق بينهما م�سافة
اأُغمي على ج�سدي يومها،

مترّهلة  ع����ج����وزاً  اإح�����داه�����ن  ك���ان���ت 
الروؤى

وقليلة النظر اإلى العدم
المحيط ب�سعرها الراق�س

في كّل مكان

اإجابة منقوعة باالأ�سئلة
وال �سوؤال يحلم بغير ال�سوؤال

نجمة  �سكل  على  مياهاً  تفي�س  بئر 
بال �سوء، 

يدّلها النوم اإلى الو�سادة
اأ�سئلة  ال����وه����اد  ت���م���الأ  ل���م���اذا  واأن������ت 

اأخيرة؟

غربة دون و�شايا
�سرعان ما انتهى الليل

في ذلك اليوم،
كانت المراأة تْمُثُل اأمام �سبيهتها

فالذات تعرف نف�سها جّيداً
ُتبادُل الروح نكات وخ�سارات

لئال تتعّثر باأخطاء متراكمة
في زوايا الن�سيان

لي�س هذا فقط ما تقوله االأعماق
اإنما تحليل ل�سخ�سيٍة متعّثرة

تتدّلى منها �سوٌر قديمٌة
ك�ستاء ينام دون جوارب

اأيتها الذات
نحن تواأما خلق

اأنت وخياراتي المتاأرجحة
بين العودة والهرب

دمي ينف�سل عن لونه
ك�����س��اح��ب ي���ط���ّل ب���راأ����س���ه م���ن غرفة 

م�ست�سفى
اأهذي

وت�سّدقني االأخرى
جهتين  م�������ن  ال�����ب�����ي�����ت  ل�����ن�����دخ�����ل 

مختلفتين.

رنيم �شاهر

مريم خريباني

حينما اْجُتِرْرُت عك�س قدميَّ
ني الحلم وبتُّ �سماًء تّت�سع لذوبان النجوم افت�سّ
لذيذ هو الت�سّلل من االأر�س اإلى كوكب مجهول

بالمتاهة يورُق الج�سد م�سبِّحاً بنعمة الطي�س
وكغيمة ُحبلى اندلقُت 
�سائلة بالزبد المحّرم

لم اأخف عثرة من �سيرة الذات نحو ُعروتها
من  المهدور  بالُعري  اكتراث  دون  من  نثري  �سابقُت 

م�سامي
حينما اْجُتِررُت عك�س قدميَّ  

الليل  اأي��ق��ظ��ن��ي م��ن ف�سيلة  ال��ح��روف ق��د  ���س��ب��ُق  ك���ان 
المفتعلة

�سارحة َنَبْعُت تتجاذُبني عبثّية الخيال
بين لمحة وهم�سة تعّريُت من و�سمي

ربما الأني عارية بالفطرة وال اأكون عك�س الطبيعة 
اإال عندما يلَهُجني الليل   

حينما اجُتررت عك�س قدميَّ

تغيَّمْت عيناي. ما عدُت  اأرمق غير ما انفلَت من كّفي 
وكّفي ال تلم�س غير جمالية الالممكن 

و الالممكن ثرائَي الُممكن  
حينما اجتررت عك�س قدميَّ

اختفيُت 
على جناح اآ�سر تجّليُت

رفرفُت... غّنيُت... رق�سُت 
ع�سقُت... بكيُت... فكتبُت

عن �سفري المفاجئ اإلى موت يحتمل الحياة
عن نعمة الطي�س في بالد ال�سفر

عن لوعتي بالهروب 
عن هطول القمر

عن التفاح الذي كان حلماً و�سار م�سيراً
عن انجرافاتي...

عن ابتهاالتي...
عن انك�ساراتي...

كتبت.

اأعلُم
اأّن الليَل حين يعبث

بفتيل الذاكرة
يرمقها 
بنظرة 

ت�سي بالنعا�س
هو 

ال يملُك 
مفتاَح النهار 

لكن
قلبه طافٌح 

باالأمل 
 

اأعلُم 
اأّن

القمَر 
حين ينام 

بعيداً 
عن بيتنا وتاللنا 

و�سيعتنا 
هو ال يلعب الغّمي�سة 

اإنه
يمنحها 

ال����ح����ل����ِم به  ف����ر�����س����َة 
ثانيًة 

هو 
ال يملك 

مفتاح الحلم 
لكنه 

 يملك بهاء 
 مجيئه

 
اأعلُم 

اأّن الق�سيدَة 
اب�����ت�����ع�����دت عن  م����ت����ى 

الحبر 
تاركًة 

راأ�سي خاوياً 
لترقبني

من بعيدها
 

هي 
ال تملُك 

مفتاح الكتابة 
 

لكنها 
تملك 

�����س����ح����ر ال����م����ب����اغ����ت����ة 
والغواية 

وده�سة الح�سور.

فاطمة الزهراء بّني�ص

ظهر مجنَّح لفاطمة النمر.
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فرا�ص �شليمان

تروق لي حماقاتَك
اإنها كتيمة ومل�ساء 

�سيء
ي�سبه الوقت يعبر دون طائل.

في  ت����ل����ف����ون����ك  رق��������م  زال  م������ا 
مفّكرتي 

�سيء
ف���ا����س���دة بين  ت���ع���وي���ذة  ي�����س��ب��ه 

نهدين.

اأتدّرب على الكلمات 
�سيء

ي�سبه اأميرة �سغيرة
تتدّرب على ركوب الخيل

جّيد
اأنك �سائ�سي االأعمى. 

لم�سافة  ق���ط���اراً  اأق����ّل  اأن  اأح��ل��م 
طويلة

واأنت تجل�س قربي 
واأتجاهلك

�سيء 
ي�سبه 

اأنا واأنت في غرفة باردة
نتفّرج على تلفزيون م�سّو�س. 

ال تفرح اأني اأكتب عنك
�سيء

ي�سبه طفلة �سئمة تمّزق وردة
في باحة مدر�سة 

امراأة ت�سطب االأغاني كّلها

حين تخّرب مذياعها
ملكة ت�ستدعي المهّرج 

لتطرده،
ال تفرْح

اأت�سّلى بن�سيانك
�سيء

ي�سبه نافذة مواربة 
في ق�سر يطير.

 
اأغ���������اٍن غ���ج���ري���ة ُت���رج���م���ت عن 

الريح
اأنا التي غ�سلت �سرَج ح�سانك

بخ�سالت �سعرها 
�ساأنزوي باكيًة

على حافة ال�سهيل
ريثما تعود

ب�سالك االأ�سود الذي ن�سيَته
اأحاول اأن اأربط الريح 

ب�سالك الذي تبّلل بدمعي
األّوح لك

في  �سقطت  التي  الجريحة  اأن��ا 
الخالء 

ت�سبه  غيمة  عنقي  ح��ول  نبتْت 
يدَك
برفق

جّرتني اإلى ح�سن اأّمي 

المالئكة الذين �ساعدوني
في تنقية العّد

 ن��ف�����س��ه��م م�����س��ح��وا ال���غ���ب���ار عن 

ثوبي
الغبار

الذي اأثاره ح�سانك

الأنك تحّب الهندباء
�ساأذهب اإلى اآخر البّرية

اإلى البعيد... البعيد 
وبيدي �سّكين

وعلى وجهي ندبات الريح
 

ب��ف��م م��دّم��ى م��ن ك��ث��رة ما 
رّدد ا�سمك

اأغني لك
بقلب مدّمى اأك�ّس الطيور

عن اآثار قدميك

�سبعة  ا�����س����ت����رى  ع�����ّم�����ك 
ُذبحت  ك����ب����رت.  خ��������راف. 

واأنت لم تاأِت. 
الغريب.  الراعي  خطفها  اأختي 
اأّم��ي تحت�سر ولم تفدها حكمة 

جّدي
مات طير اأختك الملّون. تعّطل 
الراديو االأزرق ال�سغير واأنت لم 

تاأِت
نفد الحطب... وتجّرحْت يداي 
ال��م��اء... وب��رز خّطان  من جلب 

في جبيني 
...

اأ���س��ي��اء ك��ث��ي��رة ح��دث��ت واأن����ت لم 
تاأِت

من اأزهار على �سفة ال�ساقية لم 

يعد اأحد ليقطفها و ما تبقى
تعال... ال�ستاء قا�ٍس هذه ال�سنة 
والما�سية  واه�����ن�����ة...  خ��ي��ام��ن��ا 

مري�سة...
ليزّين  الخلخال  اأري���د  اأع���د  ل��م 
ق����دم����ي. ال اأري��������د ك������ّل ه���داي���ا 

المدينة 
فقط... في العا�سفة المجنونة 
حيث الجميع من�سغلون ويهّمون 

بالرحيل
ام�سح دمعي  ت�سّلل على مهل... 

بكفك القوية... قبِّْل جبيني
را�سيًة اأريد اأن اأموت.

لال�شتعالم من خارج لبنان
carmen@alghaoon.com

تحفر بين 
عينّي
نفقاً 

طوياًل،
الخطايا.

اإثم تلو 
اإثم.

الفرح 
يخدر،

الن�سوة 
تخدر،

ال �سيء 
يوقظني.

ال �سيء 
اأبداً.

اأحتاج 
اأن اأموت 

قلياًل

تريدين 
م�ساعدتي؟

دّقي في �سندوقي 
الخ�سبي

م�سماراً جديداً
اأو ازرعي مكان 

عينّي
وردَتْين.

اأريد موتاً،
برائحة الوي�سكي،

اأو الفودكا،

اأو البيرة 
المحّلية.

لكن لي�س النبيذ.

�سنة بال اأيام
مّرت.

�سوى يوم وحيد،
هو النهاية.

�سحك �سحك...
بال فرح، بال 

�سفاه.
�سمت �سمت،

حتى اهلل �سامت.
ي�سفعني بق�سوة،

يركلني دون هوادة
من جدار اإلى 

جدار
اإلى متى؟

حلم، وعينان 
مفتوحتان.

يبقى، يكبر، يكبر
ثم...

عينان ُمغلقتان،
كّل �سيء اأكبر 

منهما.

اأحتاج اأن اأموت 
قلياًل.

والموت لي�س اآخر 
الرحيل.

لين ها�شم

عناق الأ�سامة بعلبكي.



اأجل�س عند �ساطئك يا بيروت
امراأة بال �ساَقْين

بحرِك ط�ست غ�سيل
ال يقف اهلل عند جهته االأخرى

وظهرِك المنخور جداري
اأهوي عند �ساطئك
ذّرات حا�سر اأبدّي

يدفعها زعيق الموج
وجهي ظّل محته مراآتك

و�سّحتي عود ثقاب
هذا كّل �سيء

ترفعين كتفيِك وتم�سين
تتركين البحر ي�سخر مّنا

والوجهات تبتعد
ترمين �ساعة يدك لتقولي ال وجود للوقت

بعد غيابي
�سي�غ�دو ظ�ّلك اأعمق

ولن تحتاجي اأوراقاً ثبوتية
ثم اأنك لن تهذي با�سمي مّرة اأخرى

لقد خّلفت لك حذائي االأحمر
والكثير من الوقت المقبل.

اأبعد واأفدح
كان الفراغ الممتّد يدور بي

نحو اأ�سفل ال ينتهي
يجذبني

قعر العالم... نهاية الفكرة... قلب ال�سفحة
ال �سيء حقيقّياً كالعدم

اأيها التراب الذي ينتظرني، قل �سيئاً
�سيئاً له معنى مختلف عن هذا ال�سجيج

ي�سّمونه حياًة، حزناً، فرحاً، حّباً،
وهو ال �سيء.

الكثير من اللحى
طافت على الماء

وكنُت كلما ابتعدُت
اأعود اإلى غزلها

اأيادَي للتلويح
اأ�سخا�س ُكُثر ينتظرونني هناك

حيث ال يمكنني العودة.
زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

طوياًل  اأ���س��ت��ن�����س��ق  دع���ي���ن���ي 
�سعرك،  رائ�����ح�����ة  ط�����وي�����اًل 
اأُغ������رق ف��ي��ه وجهي  دع��ي��ن��ي 
يغرق  ال���ذي  كالظماآن  ك��ّل��ه، 

في ماء نبع...
بودلير

الأنها وارثة البهاء الم�سجون 
في خزائن العهَدْين

ب�سعرها  ال���ر����س���ول���ة  الأن����ه����ا 
الطويل حتى الينابيع...

اأن�شي الحاج

تفا�سير كثيرة للحزن
- بح�سب االأبناء -

من بينها

ح  ُت�سرِّ ال��ت��ي  الر�سيقة  ال��ي��د 
ال�سعر.

ب�ّشام حّجار

ف��ل��ن��م�����ِس اإل�����ى خ�����ارج مدى 
ال�سمع - اإلى التّل الخلفّي،

مقابر  اإل����������ى  ل����ي���������س  ل����ك����ن 
االأ�سالف

اأي   - ال��ل��ي��ل��ة   - اأق�������ّدم  ف��ل��ن 
قرابين،

لن اأجّز �سيئاً من هذا ال�سعر
حيث كثيراً ما هامت يدك...
ريت�شو�ص

بحياتك يا ولدي امراأة
عيناها �سبحان المعبوْد

فمها مر�سوم كالعنقوْد
�سحكتها اأنغام ووروْد

وال�سعر الغجرّي المجنون
ي�سافر في كّل الدنيا...

نزار قّباني

اأّي محّل اأرتقي
اأّي عظيم اأّتقي؟

وكّل ما قد خلق اهلل
وما لم يخلِق

ُمحتَقٌر في هّمتي
ك�سعرٍة في مفرقي

المتنّبي

ا���س��ت��دار ل��ي��ل��م��ح اأن���ه���ا كانت 
تغرز االأوراق الميتة

�سمٍت،  ف��ي  التقطها  ال��ت��ي 
والتي كانت ندّية كعينيها،

في ال�سدر وال�سعر...
وليم بتلر ييت�ص

يجل�س ال�سعب ويم�سي الملك
والم�ستنقع ينّط اإلى ال�سف�سافة.
تنحني الهند�سة زيح ال�سفدعة
تنتظر  ال�������س���ع���رات  اأدغ��������ال 

ال�سيبانة
وقّمة ال�سكون ت�سكر الطنين.
�شوقي اأبي �شقرا

وتغ�ّسانَي ال�سياُع فما اآكُل
�َسعراً اإال الأمت�ّس خّدا

جوزف نجيم

�َشْعٌر  دليل اأنوثة 
قالت امراأة لم تق�ّس �َسعرها منذ العام 1953، اإنها قد تفعل 
ذلك بمنا�سبة قرب احتفالها بعيد ميالدها ال�سبعين. وقطعت 
جين بيرغي�س على نف�سها عهداً باأال تق�ّس �سعرها قبل نحو 
55 عاماً بعدما راأت �سوراً مدر�سية لها ب�سعر ق�سير: "كرهُت 

تلك ال�سور كثيراً الأنها اأظهرتني وكاأنني �سبّي".
)يو. بي. اأي(

... و�َشْعٌر دليل محّققين
العلماء، م��ن خ��الل تحليل �سعرة واح���دة، تحديد  ف��ي و�سع  ب��ات 
اأداًة  ال�سعرة، ما يوّفر  المكان الذي كان يعي�س فيه �ساحب هذه 
جديدة للمحّققين للتعّرف اإلى جّثة اأو تعّقب الجناة. فهذه التقنّية 
تحّلل االختالفات القائمة في نظائر الهيدروجين واالأوك�سجين 
الموجودة في ال�سعر نتيجة نوعية المياه التي ي�سربها ال�سخ�س.
)رويترز(

عر  اأنطولوجيا ال�شَّ

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

info@alghaoon.com :المرا�سالت

الإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�سحافّية

... وراأيت اأن �سواطئي غرٌق يغوي وموجي الريُح و البجُع
اأدوني�ص

في العدد المقبل
جريدة "الكلب" ل�سدقي اإ�سماعيل
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